


POZNÁMKY PRE POUŽÍVATEĽOV SLOVNÍKA 

         preklad 

heslové slovo v základnom tvare  žiaden zám. không 

        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  



LƯU Ý DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN 

         lời dịch 

từ khóa ở dạng cơ bản    žiaden zám. không 

       dữ liệu về loại từ 

DANH TỪ 
‒ nhận dạng bằng màu sắc của các giống; 
‒ đưa dẫn ra dạng cách một số ít (chữ đậm), sau đó là dạng cách một số nhiều 

(chữ in nghiêng); 
‒ không đưa dẫn ra danh từ ở cách một số nhiều, nếu như thực tế sử dụng ít hoặc 

là hoàn toàn không sử dụng. 

 giống đực     kalendár kalendáre 

 giống cái     kniha knihy 

 giống trung     jazero jazerá 

 danh từ số nhiều    nohavice pomn. 

TÍNH TỪ 

‒ được đưa dẫn ra ở dạng cách một số ít của giống đực (chữ đậm), sau đó là 
dạng cách một số ít giống cái và giống trung (chữ in nghiêng) + chữ viết tắt príd. 

thí dụ:  menší menšia menšie príd. 

ĐỘNG TỪ 

‒ sau động từ nguyên thể (chữ đậm) được đưa dẫn ra ngôi thứ 3 số ít và ngôi thứ 
3 số nhiều thời hiện tại (chữ in nghiêng) + chữ viết tắt dok. (hoàn thành thể), nedok. 
(chưa hoàn thành thể) 

thí dụ:  rásť rastie rastú nedok. 

‒ đối với các động từ phản thân từ sa không được lặp lại ở các dạng 

thí dụ: vyvíjať sa vyvíja vyvíjajú nedok. 

KẾT NỐI NHIỀU TỪ 

‒ được đưa dẫn ra bằng kiểu chữ đậm  thí dụ: pitný režim  
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Tento slovník patrí: 
Từ điển này là của: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nalep si svoju fotografiu 

Hãy dán ảnh của mình lên 
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JAZYKY, KTORÉ POUŽÍVAM /  
NHỮNG NGÔN NGỮ MÀ TÔI SỬ DỤNG 

Doma hovorím po / Ở nhà tôi nói bằng tiếng 

 

 

 

 

 

 

 

Viem čítať po / Tôi biết đọc bằng tiếng 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Viem písať po / Tôi biết viết bằng tiếng 
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SLOVENSKÁ ABECEDA / СЛОВАЦЬКИЙ АЛФАВІТ 

  

SLOVENSKÁ ABECEDA / BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG SLOVAK 

vložiť obrázok  
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MOJA JAZYKOVÁ POSTAVIČKA /  
NHÂN VẬT NGÔN NGỮ CỦA TÔI 

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. 

Bạn biết hay học bao nhiêu ngôn ngữ thì hãy cầm lấy bấy nhiêu màu sắc. 
Hãy định ra cho mỗi một ngôn ngữ một màu sắc. Hãy tưởng tượng rằng các 
ngôn ngữ khác nhau nằm ở các phần khác nhau của cơ thể. Bạn sẽ để chúng 
ở đâu và tại sao lại như thế? Trên hình của nhân vật hãy luôn tô bằng một 
màu sắc một bề mặt rộng như là bạn biết ngôn ngữ đó như thế nào. 

Jazyk, ktorý máš najradšej – vyfarbi srdce. 
Ngôn ngữ bạn thích nhất, hãy tô màu trái tim. 

Jazyk, v ktorom vieš čítať – vyfarbi oči. 
Ngôn ngữ bạn biết đọc, hãy tô màu đôi mắt. 

Jazyk, v ktorom vieš písať – vyfarbi ruku. 
Ngôn ngữ bạn biết viết, hãy tô màu tay. 

Jazyk, ktorý sa chceš naučiť – vyfarbi nohu. 
Ngôn ngữ bạn muốn học, hãy tô màu chân. 

Jazyk, ktorý sa len učíš a nevieš veľmi dobre – vyfarbi menšiu plochu. 
Ngôn ngữ bạn chỉ đang mới học và còn chưa biết tốt, hãy tô màu một bề mặt 
bé hơn. 
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.................... farba znázorňuje / màu.... mô tả....................... jazyk / ngôn ngữ. 

.................... farba znázorňuje / màu.... mô tả....................... jazyk / ngôn ngữ. 

.................... farba znázorňuje / màu.... mô tả....................... jazyk / ngôn ngữ. 

.................... farba znázorňuje / màu.... mô tả....................... jazyk / ngôn ngữ. 

.................... farba znázorňuje / màu.... mô tả....................... jazyk / ngôn ngữ.  
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Các em học sinh thân mến! 

Em gặp với ngôn ngữ mới và các môn học mới ở trường. Nhưng làm thế nào để em 
ghi nhớ được một lượng từ mới lớn như thế? Chúng tôi đã chuẩn bị cho em một cuốn 
từ điển, cuốn từ điển này sẽ đồng hành và giúp em trong việc học. Em có thể vẽ, viết, 
dán tranh và ảnh, ghi lại mọi thứ em đã biết vào trong quyển từ điển luôn. 

Điều rất quan trọng đối với người sử dụng từ điển là biết đọc và sử dụng nó một 
cách chính xác. Lúc ban đầu cha mẹ hoặc là cô giáo của em có thể giúp em làm việc 
với quyển từ điển nhưng sau này em sẽ sử dụng nó một cách tự lập. 

Em sẽ biết làm thế nào để sử dụng từ điển một cách chính xác trong phần Ghi chú 
cho người dùng từ điển (Poznámky pre používateľa slovníka) ở phần đầu của từ điển. 
Tại đây em cũng sẽ được làm quen với Bảng chữ cái tiếng Slovak (Slovenská 
abeceda). 

Trong từ điển cũng có các chữ viết tắt và ký hiệu. Em sẽ tìm thấy ý nghĩa của chúng 
trong Danh sách các chữ viết tắt và ký hiệu (Zoznam skratiek a značiek). 

Phần từ điển (Slovníková časť) chứa các thuật ngữ / từ quan trọng nhất của các môn 
học: ngôn ngữ và văn học Slovakia, toán, tin học, kiến thức thực tế đầu tiên, khoa 
học tự nhiên, sinh vật, vật lý, hóa học, đất nước học, địa lý, lịch sử và giáo dục công 
dân. Các từ được sắp xếp theo bảng chữ cái Slovak. Sau mỗi từ tiếng Slovak là có 
ghi loại từ, sau đó là lời dịch. Vì trong tiếng Slovak có giống (đực, cái và trung) nên 
để giúp em dễ dàng định hướng hơn, chúng tôi đã đánh dấu chúng bằng các màu 
sắc. 

Cuối từ điển là phần Phụ lục hình ảnh (Obrazová príloha) dạng CÁI GÌ LÀ CÁI GÌ với 
các từ vựng cơ bản dưới dạng hình ảnh. Ngoài ra ở đây cũng có những hình ảnh 
trong hình vuông mà em có thể tô màu, cắt thành các hình vuông riêng lẻ và sử dụng 
cho các hoạt động khác nhau, chẳng hạn như để tạo từ điển theo chuyên đề. 

Em có thể tạo một Từ điển chuyên đề (Tematický slovník) cho một môn học hoặc 
chủ đề. Nó chứa một số cột: TIẾNG SLOVAK (SLOVENSKY), HÌNH ẢNH (OBRÁZOK) 
và GHI CHÚ (POZNÁMKY). Em có thể vẽ hoặc dán một bức tranh vào cột HÌNH ẢNH. 
Trong cột GHI CHÚ em có thể viết lời dịch từ đó bằng tiếng mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ 
khác (ví dụ: ngoại ngữ em đang học ở trường), định nghĩa hoặc ví dụ về việc sử dụng 
từ đó trong câu. Em cũng có thể lôi kéo bạn cùng lớp, cha mẹ hoặc giáo viên tham 
gia vào quá trình "sản xuất" từ điển. 

Ở bìa sau, em sẽ tìm thấy Tổng quan về biến đổi và chia động từ theo các thời 
(Prehľad skloňovania a časovania). 

Chúng tôi tin rằng cuốn từ điển này sẽ là một công cụ hữu ích không chỉ ở trường mà 
em còn tiếp cận nó bên ngoài trường học. 

Chúng tôi chúc em thành công và vui vẻ khi làm việc với từ điển.  
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Các bậc cha mẹ thân mến, 

Cuốn từ điển dịch mà bạn đang cầm trên tay chủ yếu là dành cho con của bạn đang 
bắt đầu đi học ở Cộng hòa Slovakia. Trong quá trình học con bạn sẽ gặp một số 
lượng lớn các từ mới cần thiết để nắm bắt được từng môn học. Đây là những thuật 
ngữ tạo nên nội dung chuẩn mực giáo dục cho một môn học đó, tức là những từ đặc 
biệt được định nghĩa và là một phần của hệ thống các phương tiện diễn đạt cho một 
môn khoa học cụ thể hoặc là cho các lĩnh vực hoạt động khác của con người. Ngay 
cả khi con bạn đã giao tiếp bằng tiếng Slovak trong các tình huống thông thường ở 
mức độ tốt, không nhất thiết con bạn khi học lại hiểu được ngôn ngữ chuyên môn 
(học thuật) được sử dụng trong từng môn học. 

Mục đích của từ điển là hỗ trợ việc học bằng tiếng Slovak, không chỉ ở trường mà 
còn cả bên ngoài, trong cuộc sống hàng ngày của đứa trẻ. Cháu có thể vẽ, viết, dán 
tranh và ảnh, ghi lại mọi thứ mà cháu đã biết vào cuốn từ điển. Do đó cuốn từ điển 
đã tạo ra không gian để ghi lại những kết quả đã đạt được cũng như cách trình bày 
các kết quả đó. Cháu có thể chỉ nó cho bạn bè, người quen của mình và cả cho bạn 
xem. 

Cuốn từ điển bao gồm mấy phần: 

Phần từ điển (Slovníková časť) bao gồm tuyển tập các thuật ngữ được chuẩn hóa 
cho bậc tiểu học từ các môn học: ngôn ngữ và văn học Slovakia, toán, tin học, kiến 
thức thực tế đầu tiên, khoa học tự nhiên, sinh vật, vật lý, hóa học, đất nước học, địa 
lý, lịch sử và giáo dục công dân. 

Các từ khóa trong từ điển được sắp xếp theo bảng chữ cái Slovak. Một ngoại lệ theo 
thứ tự bảng chữ cái là các từ được xử lý trong một từ khóa chung, đó là: 

‒ kết nối nhiều từ (ví dụ: từ thứ tự trong từ khóa số từ), 
‒ danh từ thay đổi đuôi dành cho nữ giới (thí dụ nữ doanh nhân trong từ khóa 

nam doanh nhân). 

Các từ khóa được in đậm và được trình bày ở dạng cơ bản: 
‒ danh từ ở cách một số ít, 
‒ danh từ số nhiều ở cách một số nhiều, 
‒ tính từ ở cách một số ít giống đực, 
‒ đại từ và số từ ở cách một giống đực, 
‒ động từ nguyên thể.  

Đằng sau mỗi từ của tiếng Slovak sẽ có một bộ máy ngữ pháp liên quan: xác định 
loại từ, đối với các danh từ và động từ thì không đánh dấu loại từ nữa. Sau từ khóa 
với bộ máy ngữ pháp cần thiết sẽ có lời dịch của nó và từ tương đương. 

Đặc điểm của loại từ. Tất cả các từ đã xử lý trong từ điển đều có đưa dẫn đặc điểm 
loại từ và đối với các từ có biến đổi cũng được cung cấp cả các dữ liệu về dạng từ 
cần thiết. 
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Từng loại từ được đánh dấu như sau: 
‒ danh từ và tính từ có ghi màu; giống đực màu xanh lam, giống cái màu đỏ, 

giống trung màu xanh lục và danh từ số nhiều màu tím, 
‒ tính từ với chữ viết tắt príd., 
‒ động từ với chữ viết tắt của thể (hoàn thành thể, chưa hoàn thành thể) dok., 

nedok., 
‒ đại từ có chữ viết tắt zám., 
‒ số từ có chữ viết tắt čísl., 
‒ trạng từ có chữ viết tắt prísl., 
‒ trợ từ có chữ viết tắt čast., 
‒ thán từ có chữ viết tắt cit. 

Đặc điểm ngữ pháp liên quan trực tiếp đến đặc điểm của loại từ. Dữ liệu hình thái 
học được đưa ra trực tiếp trong các từ khóa. Đối với danh từ, dạng số nhiều (in 
nghiêng) được đưa ra. Danh từ không được đưa ra ở cách một số nhiều nếu như 
thực tế ít hoặc hoàn toàn không sử dụng. Danh từ số nhiều được đánh dấu bằng chữ 
viết tắt là pomn., các danh từ chung viết tắt là hromad. 

Hình thức chính tả được dựa trên Từ điển ngắn tiếng Slovak (2003) và Quy tắc chính 
tả tiếng Slovak (2013). Để đảm bảo tính chính xác về mặt chuyên môn, tên loài và chi 
của tất cả các loại thực vật và động vật được liệt kê trong từ điển đều có ghi tên chi 
và loài của sinh vật, ví dụ: kapsička pastierska (túi của người chăn cừu), kapor 
obyčajný (cá chép trắng). Yêu cầu tiêu chuẩn của một học sinh tiểu học là biết tên 
chi của các sinh vật được liệt kê trong từ điển. 

Cuối từ điển là phần Phụ lục hình ảnh (Obrazová príloha) dạng CÁI GÌ LÀ CÁI GÌ với 
các từ vựng cơ bản dưới dạng hình ảnh. Ngoài ra ở đây cũng có những hình ảnh 
trong hình vuông mà các bạn có thể  tô màu cùng con, cắt thành các hình vuông 
riêng lẻ và sử dụng cho các hoạt động khác nhau, chẳng hạn như để tạo từ điển theo 
chuyên đề. 

Từ điển chuyên đề (Tematický slovník) là một cách đơn giản đểtiếp thu ngôn ngữ 
chuyên môn tốt hơn. Cháu bé có thể tạo một từ điển cho môn học hoặc chủ đề. Từ 
điển chứa một số cột: TIẾNG SLOVAK (SLOVENSKY), HÌNH ẢNH (OBRÁZOK) và GHI 
CHÚ (POZNÁMKY). Cháu bé có thể vẽ hoặc dán một bức tranh vào trong cột HÌNH 
ẢNH. Trong cột GHI CHÚ cháu bé có thể viết lời dịch từ đó bằng tiếng mẹ đẻ hoặc 
ngôn ngữ khác (ví dụ: ngoại ngữ em đang học ở trường), định nghĩa hoặc ví dụ về 
việc sử dụng từ đó trong câu. Bạn và các bạn cùng lớp  cũng có thể  tham gia vào 
quá trình "sản xuất" từ điển. 

Từ điển được bổ sung bởi một Danh sách các chữ viết tắt và ký hiệu (Zoznam 
skratiek a značiek), ghi chú cho người dùng từ điển (Poznámky pre používateľa 
slovníka), bảng chữ cái tiếng Slovak (Slovenská abeceda) và tổng quan vềbiến đổi và 
chia động từ theo các thời (Prehľad skloňovania a časovania). 
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Chúng tôi tin rằng cuốn từ điển này sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của nó và sẽ là một 
công cụ hữu ích cho con bạn ở trong và ngoài trường học và sẽ đồng hành cùng con 
của bạn trong mấy năm. 

Chúng tôi chúc con bạn và bạn có nhiều niềm vui khi làm việc với cuốn từ điển này. 
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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK /  
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU 

A akuzatív cách bốn   

cit. citoslovce thán từ   

č. číslo số   

čast. častica  trợ từ   

čísl. číslovka số từ   

D datív cách ba   

dok. sloveso dokonavého vidu động từ hoàn thành thể   

G genitív cách hai   

hromad. hromadné podstatné meno danh từ tập hợp   

I inštrumentál cách bảy   

J, jedn. jednotné číslo  số ít   

L lokál cách sáu   

N nominatív cách một   

nedok. sloveso nedokonavého vidu động từ không hoàn thành thể   

neskl. nesklonný výraz từ không biến đổi   

os.  osoba  nhân vật   

pomn. pomnožné podstatné meno danh từ số nhiều   

príd. prídavné meno tính từ   

prísl. príslovka trạng từ   

rozk. rozkazovací spôsob câu mệnh lệnh   

zám. zámeno đại từ   

zn. značka  ký hiệu   

 šípka odkazujúca na miesto, kde sa slovo, slovné spojenie vykladá / mũi 
tên chỉ về chỗ nơi từ, cụm từ được giải thích 

( ) 
okrúhle zátvorky na uvádzanie rozličných spresňujúcich a vysvetľujúcich 
poznámok/ dấu ngoặc tròn để biểu thị các lời giải thích khác nhau chính 
xác hơn 

/ lomka na uvádzanie gramatických dvojtvarov alebo variantov / dấu gạch 
chéo để đưa dẫn biểu thị nhị dạng hay là các khả năng ngữ pháp 

, čiarka využívaná na oddeľovanie rovnorodých variantov / dấu phẩy dùng 
để phân tách các khả năng đồng nhất 
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VYUČOVACIE PREDMETY / CÁC MÔN HỌC 

BIO biológia sinh vật   

DEJ dejepis lịch sử   

FYZ fyzika vật lý   

GEG geografia địa lý   

CHEM chémia hóa học   

INF informatika tin học   

MAT matematika môn toán   

OBN občianska náuka giáo dục công dân   

PDA prírodoveda khoa học tự nhiên   

PVO prvouka kiến thức thực tế đầu tiên   

SJL slovenský jazyk a literatúra tiếng Slovak và văn học   

VLA vlastiveda đất nước học   
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A
abeceda abecedy bảng chữ cái
adresa adresy địa chỉ
 adresa odosielateľa địa chỉ người gửi
adresát adresáti người nhận
aforizmus aforizmy cách ngôn
anekdota anekdoty giai thoại
antonymum antonymá từ trái nghĩa
argument argumenty lý lẽ
archaizmus archaizmy cổ xưa
autor autori tác giả

B
bábka bábky con rối
bábkar bábkari người sản xuất con rối
bábkoherec bábkoherci diễn viên sân khấu 

rối
báj báje thần thoại
bájka bájky chuyện ngụ ngôn
balada balady bản ballad, ca khúc
báseň básne bài thơ
básnická otázka câu hỏi tu từ
bodka bodky dấu chấm
 dve bodky hai chấm
bodkočiarka bodkočiarky dấu chấm phẩy

C
citoslovce citoslovcia thán từ

Č
čas časy thời gian
 budúci čas thời tương lai
 minulý čas thời quá khứ
 prítomný čas thời hiện tại
časopis časopisy tạp chí
 detský časopis tạp chí trẻ em
časovanie cách chia động từ
časovať časuje časujú nedok. chia động từ
častica častice trợ từ
čiarka čiarky dấu phẩy
činohra činohry kịch
číslo čísla số
 jednotné číslo số ít
 množné číslo số nhiều
číslovka číslovky số từ
 násobná číslovka số từ chỉ số lượng

 neurčitá číslovka số từ bất định
 radová číslovka số từ thứ tự
 určitá číslovka số từ nhất định
 základná číslovka số từ cơ bản
čitateľ čitatelia người đọc, tử số

D
debata debaty cuộc thảo luận
dej deje hành động
dejstvo dejstvá hồi (kịch)
dialóg dialógy đối thoại
diel diely phần
diskusia diskusie cuộc tranh luận
divadlo divadlá nhà hát
 bábkové divadlo nhà hát sân khấu rối
divák diváci khán giả
dĺžeň dĺžne dấu trọng âm dài
dôraz sự nhấn mạnh
dráma vở kịch
dramaturg dramaturgovia nhà biên kịch
dvojbodka dvojbodky dấu hai chấm
dvojhláska dvojhlásky nguyên âm đôi

E
e-mail, mejl e-maily, mejly thư điện tử email
encyklopédia encyklopédie bách khoa toàn 

thư
epika thiên sử thi
epiteton epitetá tính ngữ

F
film filmy phim

H
hádanka hádanky câu đố
herec herci diễn viên
historizmus historizmy chủ nghĩa lịch sử
hláska hlásky âm tố

slabikotvorné hlásky những âm tố hình 
thành âm tiết

hra hry trò chơi, sự trình diễn
 divadelná hra vở kịch
 rozhlasová hra vở kịch truyền thanh
humor truyện cười, hài hước
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CH
charakteristika charakteristiky đặc tính

I
ilustrácia ilustrácie sự minh họa
ilustrátor ilustrátori người minh họa
interpunkcia phép chấm câu
interpunkčné znamienko dấu chấm câu
inzerát inzeráty tin quảng cáo

J
jazyk jazyky ngôn ngữ, cái lưỡi
 národný jazyk ngôn ngữ quốc gia
 spisovný jazyk ngôn ngữ văn học
jazykoveda ngôn ngữ học

K
kapitola kapitoly chương (sách)
kino kiná rạp chiếu bóng
kniha knihy quyển sách
knižnica knižnice thư viện
komédia komédie hài kịch
komiks komiksy truyện tranh
kompozícia kompozície bố cục
 vnútorná kompozícia bố cục nội dung
komunikácia sự giao tiếp 

asertívna komunikácia giao tiếp quyết 
đoán

 efektívna komunikácia giao tiếp hiệu quả

L
legenda legendy lời giải thích, huyền thoại
list listy lá thư, tờ giấy, chiếc lá
 súkromný list lá thư riêng
 úradný list công văn
literatúra văn học
 dobrodružná literatúra văn học phiêu lưu
 literatúra faktu văn học phi hư cấu

literatúra pre deti a mládež văn học cho 
trẻ em và thanh thiếu niên

 náučná literatúra văn học giáo dục
 umelecká literatúra văn học nghệ thuật
 vedecko-fantastická literatúra văn học 

khoa học viễn tưởng
 vedecko-populárna literatúra văn học 

khoa học đại chúng

lyrika thơ trữ tình, lời bài hát
 ľúbostná lyrika thơ trữ tình về tình yêu
 prírodná lyrika trữ tình thiên nhiên
 reflexívna lyrika thơ tự tình
 spoločenská lyrika trữ tình xã hội

M
mäkčeň mäkčene dấu mềm
metafora metafory ẩn dụ
modlitba modlitby bài kinh cầu nguyện
monológ monológy độc thoại
myšlienka myšlienky suy nghĩ, ý tưởng
 hlavná myšlienka suy nghĩ, ý tưởng chính

N
nadpis nadpisy đầu đề, tít
nákres nákresy bản vẽ
nárečie nárečia tiếng địa phương, thổ ngữ
náuka náuky môn khoa học, học thuyết
 náuka o skladobnej rovine jazyka cú pháp 

học
 náuka o tvarovej rovine jazyka hình thái 

học
náuka o významovej rovine jazyka ngữ 

nghĩa học
 náuka o zvukovej rovine jazyka ngữ âm 

học
návod návody lời hướng dẫn
neurčitok neurčitky nguyên thể (động từ)
nonsens sự vô lý
noviny pomn. tờ báo

O
obrat obraty sự đảo lộn, bước ngoặt, doanh 

thu
odsek odseky phần
opis opisy sự mô tả
 dynamický opis mô tả năng động
 odborný opis mô tả chuyên môn
 opis obrázka mô tả bức tranh

opis osoby mô tả người
opis pracovného postupu mô tả quy trình 

làm việc
opis predmetu miêu tả vật

 statický opis mô tả tĩnh
 umelecký opis mô tả nghệ thuật
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oslovenie oslovenia sự xưng hô
osnova osnovy dàn bài, bố cục chính
osoba osoby nhân vật
ospravedlnenie ospravedlnenia lời xin lỗi
otáznik otázniky dấu chấm hỏi
oznam oznamy thông báo
oznámenie oznámenia sự thông báo (danh từ)

P
pád pády cách (ngữ pháp), sự rơi, ngã
pádové otázky câu hỏi về cách ngữ pháp
personifikácia personifikácie nhân cách hóa
pieseň piesne bài hát
 ľudová pieseň bài hát dân ca
 populárna pieseň bài hát đại chúng, được 

yêu thích
písmeno písmená chữ cái
 malé písmeno chữ cái viết thường
 písané písmeno chữ cái viết tay
 tlačené písmeno chữ cái in
 veľké písmeno chữ cái viết hoa
plagát plagáty tranh áp-phích
podmet podmety chủ ngữ
 nevyjadrený podmet chủ ngữ ẩn
 vyjadrený podmet chủ ngữ được thể hiện
podstatné meno danh từ
 abstraktné podstatné meno danh từ trừu 

tượng
 konkrétne podstatné meno danh từ cụ thể

nesklonné podstatné meno danh từ không 
biến đổi

 neživotné podstatné meno danh từ bất 
động vật

pomnožné podstatné meno danh từ số 
nhiều

 vlastné podstatné meno danh từ riêng
 všeobecné podstatné meno danh từ chung
 zvieracie podstatné meno danh từ của 

động vật
 životné podstatné meno danh từ động vật
poézia thơ ca
pohľadnica pohľadnice bưu ảnh
pointa pointy điểm trọng tâm
pomenovanie pomenovania đặt tên

jednoslovné pomenovanie đặt tên một từ
nepriame pomenovanie đặt tên gián tiếp

 viacslovné pomenovanie đặt tên nhiều từ
 združené pomenovanie đặt tên kết hợp
pomlčka pomlčky dấu gạch ngang
porekadlo porekadlá tục ngữ
poslucháč poslucháči thính giả
postava postavy nhân vật
 hlavná postava nhân vật chính
 vedľajšia postava nhân vật phụ
postoj postoje thái độ, lập trường
povesť povesti truyền thuyết
 autorská povesť truyền thuyết tác giả
 ľudová povesť truyền thuyết dân gian
poviedka poviedky truyện ngắn
pozdrav pozdravy lời chào
pozvánka pozvánky giấy mời
pranostika pranostiky kinh nghiệm dân gian 

(về thời tiết)
pravidlo pravidlá quy tắc

pravidlo o rytmickom krátení quy tắc ngắt 
nhịp

pravopis chính tả
predložka predložky giới từ
predmet predmety vật thể, môn học, bổ ngữ 

(trong câu)
predpona predpony tiếp đầu ngữ
 neslabičná predpona tiếp đầu ngữ vô âm 

tiết
 slabičná predpona tiếp đầu ngữ âm tiết
prejav prejavy sự biểu thị, bài diễn văn
prestávka prestávky sự nghỉ, giờ giải lao
priama reč câu nói trực tiếp
príbeh príbehy câu chuyện
prídavné meno tính từ
 akostné prídavné meno tính từ chất lượng
 privlastňovacie prídavné meno tính từ sở 

hữu
vzťahové prídavné meno tính từ quan hệ

príhovor príhovory lời phát biểu
 slávnostný príhovor lời phát biểu long 

trọng
prípona prípony hậu tố
prirovnanie prirovnania sự so sánh
príslovie príslovia tục ngữ
príslovka príslovky trạng từ
 príslovka času trạng từ chỉ thời gian
 príslovka miesta trạng từ chỉ địa điểm
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 príslovka príčiny trạng từ chỉ nguyên nhân
 príslovka spôsobu trạng từ chỉ cách thức
príslovkové určenie trạng ngữ xác định
 príslovkové určenie času trạng ngữ chỉ 

thời gian
 príslovkové určenie miesta trạng ngữ chỉ 

địa điểm
 príslovkové určenie príčiny trạng ngữ chỉ 

nguyên nhân
 príslovkové určenie spôsobu trạng ngữ chỉ 

cách thức
prístavok prístavky phần chêm vào
prísudok prísudky vị ngữ
 menný prísudok vị ngữ danh từ
 slovesno-menný prísudok vị ngữ danh 

động từ
 slovesný prísudok vị ngữ động từ
privítanie sự đón tiếp
prívlastok prívlastky định ngữ
 nezhodný prívlastok định ngữ đồng nhất 

với danh từ
 zhodný prívlastok định ngữ bất đồng với 

danh từ
prízvuk prízvuky trọng âm
 hlavný slovný prízvuk trọng âm chính của 

từ
próza prózy văn xuôi

R
recept recepty đơn thuốc, lời hướng dẫn
refrén refrény điệp khúc
reklama reklamy quảng cáo
režisér režiséri đạo diễn
riekanka riekanky câu vè
 ľudová riekanka câu vè dân gian
rod rody giống
 mužský rod giống đực
 stredný rod giống trung
 ženský rod giống cái
román romány cuốn tiểu thuyết
 biografický román tiểu sử
 detektívny román tiểu thuyết trinh thám
 dievčenský román tiểu thuyết cho các cô 

gái
 dobrodružný román tiểu thuyết phiêu lưu 

mạo hiểm

 historický román tiểu thuyết lịch sử
 román vo forme denníka tiểu thuyết dưới 

dạng nhật ký
rozhlas đài phát thanh
rozhovor rozhovory cuộc nói chuyện
 telefonický rozhovor cuộc nói chuyện điện 

thoại
rozlúčenie sự từ biệt, chia tay
rozprávač rozprávači người kể chuyện
rozprávanie rozprávania lời kể chuyện

rozprávanie s prvkami opisu kể chuyện 
bằng cách miêu tả

rozprávanie s využitím priamej reči kể 
chuyện bằng câu nói trực tiếp

rozprávka rozprávky truyện cổ tích
 autorská rozprávka truyện cổ tác giả biên 

soạn
 filmová rozprávka phim cổ tích
 ľudová rozprávka truyện cổ dân gian
 televízna rozprávka truyện cổ tích truyền 

hình
rozuzlenie rozuzlenia phân giải (phần kết 

thúc)
rým rýmy gieo vần
 obkročný rým gieo vần tréo
 prerývaný rým gieo vần ôm
 striedavý rým gieo vần xen kẽ
 združený rým gieo vần ghép nối
rytmus nhịp

S
samohláska samohlásky nguyên âm
 dlhá samohláska nguyên âm dài
 krátka samohláska nguyên âm ngắn
scenár scenáre kịch bản
scenárista scenáristi người viết kịch bản
schéma schémy sơ đồ
sila hlasu cường độ giọng nói
sklad sklady kho, ngữ đoạn

prisudzovací sklad chủ ngữ và vị ngữ của 
câu

 vetné sklady những cấu trúc câu
skloňovanie sự biến cách khi chia động từ
skloňovať skloňuje skloňujú nedok. biến cách 

(động từ)
skratka skratky chữ viết tắt
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slabika slabiky âm tiết
slohový postup trình tự tập làm văn

informačný slohový postup trình tự tập 
làm văn về thông tin

 opisný slohový postup trình tự tập làm văn 
miêu tả

 rozprávací slohový postup trình tự tập làm 
văn kể chuyện

 výkladový slohový postup trình tự tập làm 
văn giải thích

sloveso slovesá động từ
 neplnovýznamové sloveso trợ động từ
 nezvratné sloveso từ không đảo được
 plnovýznamové sloveso động từ thường
 zvratné sloveso động từ đảo được
slovná zásoba vốn từ vựng
slovné spojenie cụm từ

ustálené slovné spojenie cụm từ thông 
dụng

slovník slovníky từ điển
 frazeologický slovník từ điển thuật ngữ
 pravopisný slovník từ điển chính tả
 slovník cudzích slov từ điển các từ ngoại 

lai
 synonymický slovník từ điển các từ đồng 

nghĩa
slovný druh loại từ
 ohybný slovný druh loại từ có biến đổi
slovo slová từ
 citovo zafarbené (expresívne) slovo từ 

biểu cảm
 domáce slovo từ thuần nội địa
 jednovýznamové slovo từ một nghĩa
 kľúčové slovo từ khóa
 nárečové slovo từ phương ngữ
 nespisovné slovo từ không trong văn viết
 neutrálne slovo từ vô biểu cảm
 nové slovo từ mới
 odborné slovo từ chuyên môn
 odvodené slovo từ dẫn xuất
 slangové slovo từ lóng
 slovo cudzieho pôvodu từ ngoại lai
 spisovné slovo từ của văn viết
 viacvýznamové slovo từ đa nghĩa

vybrané slovo từ được chọn lựa
základové slovo từ gốc

 zastarané slovo từ cũ lỗi thời
 zložené slovo từ ghép
slovosled thứ tự từ
slovotvorný základ cơ sở để lập ra từ mới
spisovateľ spisovatelia nhà văn
spodobovanie sự biến đổi nguyên âm
spojka spojky từ nối
spoluhláska spoluhlásky phụ âm
 mäkká spoluhláska phụ âm mềm
 neznelá spoluhláska phụ âm vô thanh
 obojaká spoluhláska phụ âm đôi
 tvrdá spoluhláska phụ âm cứng
 znelá nepárová spoluhláska phụ âm hữu 

thanh không ghép đôi
 znelá spoluhláska phụ âm hữu thanh
spôsob spôsoby cách thức, phương thức
 oznamovací spôsob câu kể
 podmieňovací spôsob câu điều kiện
 rozkazovací spôsob câu mệnh lệnh
správa správy tin tức, báo cáo
strofa strofy đoạn thơ
stupňovanie sự tăng dần mức độ
súvetie súvetia câu ghép
synonymum synonymá từ đồng nghĩa

Š
štýl štýly thể loại, phong cách
 administratívny štýl phong cách hành 

chính
 hovorový štýl phong cách sinh hoạt
 jazykový štýl phong cách ngôn ngữ
 náučný štýl phong cách khoa học
 publicistický štýl phong cách báo chí
 rečnícky štýl phong cách chính luận
 umelecký štýl phong cách nghệ thuật

T
televízia televízie tivi
téma témy chủ đề
tempo tempá nhịp độ
text texty lời văn
 umelecký text lời văn nghệ thuật
 vecný text lời văn thực tế
tvar tvary hình dạng
 jednoduchý tvar dạng đơn giản
 zložený tvar dạng kết hợp

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA / TIẾNG SLOVAK VÀ VĂN HỌC



/22//22/

tykanie sự xưng hô thân mật với ngôi thứ hai

Ú
úvaha úvahy sự xem xét, cân nhắc
úvod úvody lời mở đầu
úvodzovka úvodzovky dấu ngoặc kép

V
verš verše vần thơ
 voľný verš vần thơ tự do
veta vety câu
 dvojčlenná veta câu đơn hai thành phần
 holá veta câu chỉ có thành phần cơ bản
 jednočlenná veta câu đơn một thành phần
 jednočlenná veta menná câu đơn một 

thành phần phi động từ
 jednočlenná veta slovesná câu đơn một 

thành phần có động từ
 jednoduchá veta câu đơn giản với một vị 

ngữ
 opytovacia veta câu hỏi
 oznamovacia veta câu kể
 rozkazovacia veta câu mệnh lệnh
 rozvitá veta câu mở rộng
 uvádzacia veta câu dẫn lời
 zvolacia veta câu cảm thán
 želacia veta câu cầu ước
vetný člen thành phần của câu
 hlavné vetné členy những thành phần chính 

của câu
 vedľajšie vetné členy những thành phần 

phụ của câu
vetný základ cơ sở của câu
vid thể
 dokonavý vid hoàn thành thể
 nedokonavý vid chưa hoàn thành thể
vizitka vizitky tấm danh thiếp
vokalizácia sự nguyên âm hóa

vsuvka vsuvky phần viết xen kẽ thêm vào
vyčítanka vyčítanky bài đồng giao
vykanie cách xưng hô lịch sự với ngôi thứ hai
výklad lời giải thích, tủ kính bày hàng
výkričník výkričníky dấu chấm than
výslovnosť phát âm
 splývavá/viazaná výslovnosť luyến âm/nối 

âm (khi phát âm)
výťah thang máy, trích lục
vyvrcholenie đỉnh điểm
vzor vzory mẫu

Z
zámeno zámená đại từ
 opytovacie zámeno đại từ nghi vấn

osobné zámeno privlastňovacie đại từ sở 
hữu

 osobné zámeno đại từ nhân xưng
osobné zámeno základné đại từ nhân xưng 

cơ bản
ukazovacie zámeno đại từ chỉ định

zápletka zápletky tình thế rắc rối
zátvorka zátvorky dấu ngoặc đơn
záver závery kết luận
zdrobnenina zdrobneniny từ giảm nhẹ, từ 

truyền cảm
zhoda sự đồng nhất
zosobnenie nhân cách hóa
zoznam zoznamy danh sách
telefónny zoznam danh bạ điện thoại

Ž
životopis životopisy sơ yếu lý lịch (CV)

štruktúrovaný životopis sơ yếu lý lịch 
(CV) có cấu trúc
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A
aritmetický priemer trung bình cộng
aspoň čast. ít nhất

B
bludisko bludiská mê cung
bod body điểm
 krajné body úsečky  úsečka
 samodružný bod điểm tự đối xứng

C
centimeter centimetre zn. cm cen-ti-mét

centimeter kubický zn. cm3 centimet khối
centimeter štvorcový zn. cm2 centimet 

vuông
cifra cifry chữ số

Č
časť časti phần
 časť celku một phần của tổng thể
čiara čiary vạch
 krivá čiara vạch cong
 otvorená čiara vạch mở
 rovná čiara vạch thẳng
 uzavretá čiara vạch khép kín
činiteľ činitele hệ số
číselná os  os
číselný rad dãy số
číslica číslice chữ số
 arabské číslice chữ số Ả rập
 rímske číslice chữ số La mã
číslo čísla con số
 desatinné číslo số thập phân
 dvojciferné číslo số có hai chữ số
 jednociferné číslo số có một chữ số
 kladné číslo số dương
 nepárne číslo số lẻ
 párne číslo số chẵn
 prirodzené číslo số tự nhiên
 racionálne číslo số hữu tỉ
 susedné číslo số liền kề
 záporné číslo số âm
 zmiešané číslo hỗn số
čitateľ čitatele số cộng

D
decimeter decimetre zn. dm đê-ci-mét
 decimeter kubický zn. dm3 decimet khối
 decimeter štvorcový zn. dm2 decimet vuông
delenec delence số bị chia
delenie phép chia
deliť delí delia nedok. chia
deliteľ delitele số chia
desiatka desiatky số 10, hàng chục
 celá desiatka cả chục
diagram diagramy biểu đồ
dlaň dlane lòng bàn tay
dĺžka dĺžky chiều dài

dĺžka strany trojuholníka chiều dài cạnh 
tam giác

 dĺžka úsečky chiều dài của đoạn thẳng
dopočítať dopočíta dopočítajú dok. tính xong, 

đếm xong

F
farba farby màu sắc
funkcia funkcie hàm số
 konštantná funkcia hàm không đổi (bất 

biến)
 lineárna funkcia hàm tuyến tính

G
geometria hình học
geometrický tvar  tvar
graf grafy đồ thị
 stĺpcový graf biểu đồ cột 
grafické znázornenie  znázornenie
guľa gule quả cầu

H
hrana hrany cạnh
 hrana kocky cạnh của hình lập phương
hranol hranoly hình khối

I
ihlan ihlany hình nón

J
jednotka jednotky đơn vị
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K
kalkulačka kalkulačky máy tính bỏ túi
každý zám. từng, mỗi, mỗi một 
kilometer kilometre zn. km ki-lô-mét
kocka kocky hình lập phương
kódovanie mã hóa
koeficient koeficienty hệ số
kolmica kolmice đường vuông góc
 päta kolmice chân đường vuông góc
kontrola správnosti kiểm tra (có đúng hay 

không)
koreň rovnice  rovnica
kosodĺžnik kosodĺžniky hình bình hành
kosoštvorec kosoštvorce hình thoi
kruh kruhy hình tròn
kruhový model mô hình hình tròn
kružidlo kružidlá cái com-pa
kružnica kružnice vòng tròn
kužeľ kužele hình nón
kváder kvádre hình khối
kvadrant kvadranty cung một phần tư

L
labyrint labyrinty mê cung
lakeť lakte khuỷu tay
ležať leží ležia nedok. nằm (động từ)
 ležať na priamke nằm trên đường thẳng
lichobežník lichobežníky hình thang
liter litre zn. l lít

M
materiál materiály vật liệu, tài liệu
menej čísl. ít hơn
menovateľ menovatele mẫu số
 spoločný menovateľ mẫu số chung
menšenec menšence số bị trừ
menší menšia menšie príd. bé hơn
menšiteľ menšitele số trừ
meracie pásmo thước dây
meranie merania sự đo đạc (danh từ)
 meranie vzdialenosti sự đo khoảng cách
merať meria merajú nedok. đo đạc (động từ)
meter metre zn. m mét
 meter kubický zn. m3 mét khối
 meter štvorcový zn. m2 mét vuông
mililiter mililitre zn. ml mili lít

milimeter milimetre zn. mm mi-li-mét
mínus neskl. trừ
mnohouholník mnohouholníky đa giác
množina množiny tập hợp
mocnina mocniny lũy thừa
mocniteľ mocnitele số mũ

N
náčrt náčrty bản phác thảo
najmenší najmenšia najmenšie príd. nhỏ nhất 
najväčší najväčšia najväčšie príd. lớn nhất
najviac jeden nhiều nhất là một
nasledujúci nasledujúca nasledujúce príd. tiếp 

theo
násobenie phép nhân
násobilka bảng cửu chương
násobiť násobí násobia nedok. nhân (động từ)
násobok násobky bội số
 násobok čísla bội số của một số
nepárny nepárna nepárne príd. lẻ
 nepárne číslo  číslo
 nepárny počet  počet
nepatriť nepatrí nepatria dok. không thuộc về
nepravda không đúng
nepravdivosť không đúng sự thật
nepriama úmernosť tỷ lệ nghịch
nerovná sa không bằng
nerovnica nerovnice bất phương trình
 lineárna nerovnica bất phương trình tuyến 

tính
neznáma neznáme ẩn số
nič zám. không có gì
niekoľkokrát čísl. mấy lần
 niekoľkokrát menej ít hơn mấy lần
 niekoľkokrát viac nhiều hơn mấy lần
niekto zám. một ai đó
nikto zám. không ai cả

O
obdĺžnik obdĺžniky hình chữ nhật
obdĺžnikový model mô hình hình chữ nhật
objekt objekty đối tượng, khách thể
objem objemy thể tích
 objem hranola thể tích khối
 objem kocky thể tích khối lập phương
obraz obrazy bức tranh
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obsah obsahy diện tích
 obsah štvorca diện tích hình vuông
obvod obvody chu vi
 obvod štvorca chu vi hình vuông
odčítanie phép trừ
 pamäťové odčítanie phép trừ có nhớ
 písomné odčítanie phép trừ không nhớ
odčítať odčíta odčítajú dok. trừ (động từ)
odhad odhady sự ước tính
odhadnúť odhadne odhadnú dok. ước đoán 

(động từ)
odmerať odmeria odmerajú dok. đo lường, 

đong (động từ)
odmocnina odmocniny phép khai căn
odpoveď odpovede câu trả lời
odvesna odvesny cạnh bên
okrúhly okrúhla okrúhle príd. tròn
olovnica olovnice hòn chì của dây dọi
orientácia orientácie định hướng
os osi trục
 číselná os trục số
 os súmernosti trục đối xứng
 súradnicové osi trục tọa độ
osová súmernosť đối xứng trục
otázka otázky câu hỏi
označiť označí označia dok. đánh dấu (động 

từ)

P
palec palce ngón tay cái
pár páry cặp đôi
párny párna párne príd. chẵn
 párne číslo  číslo
 párny počet  počet
patriť patrí patria nedok. thuộc về
päťuholník päťuholníky hình năm góc
plán plány kế hoạch

plán stavby z kociek kế hoạch xếp hình từ 
các hình lập phương

počet počty số lượng
 nepárny počet tổng số lẻ
 párny počet tổng số chẵn
početnosť početnosti số lượng
 absolútna početnosť số tuyệt đối
 relatívna početnosť số tương đối
počítanie đếm (danh từ)

počítať počíta počítajú nedok. đếm (động từ)
 počítať po jednom đếm từng cái một
podiel podiely thương số
podmienka riešenia rovnice điều kiện giải 

phương trình
podstava podstavy đáy
polomer polomery zn. r bán kính
 polomer kruhu bán kính đường tròn
polovica polovice một nửa
polpriamka polpriamky nửa đường thẳng
porovnať porovná porovnajú dok. so sánh 

(động từ)
porovnávanie sự so sánh

porovnávanie podľa dĺžky so sánh theo 
chiều dài

 porovnávanie podľa veľkosti so sánh theo 
kích thước

 porovnávanie podľa výšky so sánh theo 
chiều cao

posledný posledná posledné príd. cuối cùng 
(thứ tự)

posunutie sự dịch chuyển, tịnh tiến
povrch povrchy bề mặt
 povrch hranola bề mặt hình khối
 povrch kocky bề mặt khối lập phương
pôdorys pôdorysy hình chiếu
 pôdorys stavby sơ đồ mặt bằng của tòa nhà
pravda sự thật
pravdepodobnosť xác suất
pravdivosť tính xác thật
práve jeden chỉ có một
pravidlo pravidlá quy tắc, định luật
pravítko pravítka thước kẻ
predchádzajúci predchádzajúca 

predchádzajúce príd. trước đó
predmet predmety môn học, vật thể
predposledný predposledná predposledné 

príd. áp chót (thứ hai từ cuối lên)
prepona prepony cạnh huyền tam giác vuông
presne prísl. chính xác
priama úmernosť tỷ lệ thuận
priamka priamky đường thẳng
približne prísl. i čast. khoảng chừng
pričítanie cộng thêm vào
priemer priemery zn. d, ø đường kính
prienik prieniky phần giao nhau (của hai hình thể)
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priesečník priesečníky giao điểm
prvočíslo prvočísla số nguyên
prvok prvky yếu tố, phần tử, nguyên tố
Pytagorova veta định lý Pitago

R
riadok riadky dòng
riešenie riešenia giải pháp, lời giải
rovná sa bằng
rovnako prísl. i čast. tương tự
rovnica rovnice phương trình
 koreň rovnice nghiệm số của phương trình
 lineárna rovnica phương trình tuyến tính
rovnobežka rovnobežky đường song song
rovnobežník rovnobežníky hình bình hành
rozdeliť rozdelí rozdelia dok. chia tách ra
rozdiel rozdiely sự khác biệt, hiệu số
rozklad čísla na jednotky a desiatky tách số 

thành hàng đơn vị và hàng chục
rozlíšiť rozlíši rozlíšia dok. phân biệt
rozmer rozmery kích thước
rysovanie vẽ (bằng thước và compa) – danh 

từ
rysovanie štvorca v štvorcovej sieti sieti 

vẽ hình vuông trên lưới ô vuông
rysovať rysuje rysujú nedok. vẽ (bằng thước 

và compa) – động từ

S
sčítanec sčítance số cộng
sčítanie phép cộng
 pamäťové sčítanie phép cộng có nhớ
 písomné sčítanie phép cộng không nhớ
sčítať sčíta sčítajú dok. cộng (động từ)
sieť siete lưới
 sieť kocky lưới hình lập phương
skupina skupiny nhóm
stavať stavia stavajú nedok. xây dựng
stavba stavby công trình

stavba z kociek xếp hình từ các hình lập 
phương

stena steny bức tường, mặt của hình khối
 stena kocky mặt của hình lập phương
stĺpec stĺpce cột
stĺpcový graf  graf
stopa stopy dấu vết

stovka stovky số 100, hàng trăm
strana strany cạnh
 protiľahlá strana cạnh đối diện

susedná strana cạnh kề
stred stredy zn. S tâm
 stred súmernosti tâm đối xứng
stredová súmernosť đối xứng tâm
súčet súčty tổng
súčin súčiny tích
súradnica súradnice hệ tọa độ
symbol symboly biểu tượng

Š
šírka šírky chiều rộng
štatistická jednotka đơn vị thống kê
štatistický súbor tệp thống kê
štatistický znak dấu hiệu thống kê
štatistika štatistiky con số thống kê
štvorcová sieť lưới ô vuông
štvorec štvorce hình vuông
štvoruholník štvoruholníky hình tứ giác
štvrtina štvrtiny một phần tư

T
tabuľka tabuľky tấm bảng
ťažnica trojuholníka đường trung tuyến
tetiva tetivy cung đường tròn
tiež čast. cũng
tisícka tisícky số 1000, hàng nghìn
tretina tretiny một phần ba
triedenie phân loại
 triedenie podľa farby phân loại theo màu

triedenie podľa tvaru phân loại theo hình 
dạng

triedenie podľa veľkosti phân loại theo 
kích cỡ

trojčlenka trojčlenky luật ba
trojuholník trojuholníky tam giác
 pravouhlý trojuholník tam giác vuông
tvar tvary hình dạng
 geometrický tvar hình dạng trong hình học
tvrdenie tvrdenia lời khẳng định

U/Ú
údaj údaje dữ liệu
 neznámy údaj ẩn số
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 známy údaj dữ liệu đã biết
uhlopriečka uhlopriečky đường chéo
 stenová uhlopriečka đường chéo mặt
 telesová uhlopriečka đường chéo không 

gian
 uhlopriečka štvorca đường chéo hình 

vuông
uhol uhly góc
 pravý uhol góc vuông
 vnútorný uhol góc trong
úloha úlohy bài tập, nhiệm vụ

matematická úloha bài tập toán
 numerická úloha bài tập bằng số
 slovná úloha bài tập bằng lời
umocňovanie mocnín lũy thừa của lũy thừa
určiť určí určia dok. xác định
úsečka úsečky đoạn thẳng

krajné body úsečky các điểm đầu mút của 
đoạn thẳng

úsečkový model mô hình độ dài
usporiadať usporiada usporiadajú dok. sắp 

xếp
útvar útvary dạng thể, đơn vị

V
valec valce hình trụ
väčší väčšia väčšie príd. lớn hơn
veľkosť veľkosti kích thước
veta vety câu, định lý
viac čísl. i prísl. nhiều hơn
vrchol vrcholy ngọn đồi, đỉnh
 vrchol obdĺžnika đỉnh của hình chữ nhật
 vrchol štvorca đỉnh của hình vuông
výraz s neznámou biểu thức với ẩn số
výrok výroky lời nói, câu nói triết lý, lời phán 

quyết
výsledok výsledky kết quả
výška výšky chiều cao
vzdialenosť vzdialenosti khoảng cách
vzor vzory mẫu
vzorec vzorce công thức
vzostupný vzostupná vzostupné príd. tăng dần 

lên

Z
zaokrúhľovanie làm tròn
 zaokrúhľovanie čísla làm tròn số

zaokrúhľovanie na desiatky làm tròn hàng 
chục

zaokrúhľovanie na jednotky làm tròn 
hàng đơn vị

zaokrúhľovanie nadol làm tròn xuống  
zaokrúhľovanie nahor làm tròn lên

zápis zápisy ghi chép, đăng ký
zapísať zapíše zapíšu dok. ghi vào
zároveň prísl. đồng thời
zátvorka zátvorky dấu ngoặc đơn
závislosť závislosti sự phụ thuộc
 lineárna závislosť phụ thuộc tuyến tính
 závislosť dvoch veličín sự phụ thuộc của 

hai đại lượng
zaznamenať zaznamená zaznamenajú dok. 

ghi lại
zdôvodniť zdôvodní zdôvodnia dok. lý giải 

nguyên nhân
zlomková čiara dấu gạnh ngang của phân số
zlomok zlomky phân số
zmenšiť zmenší zmenšia dok. làm nhỏ đi
znak znaky dấu
 znak delenia dấu phép chia
znázornenie sự diễn đạt

grafické znázornenie sự diễn đạt bằng đồ 
thị

znázorniť znázorní znázornia dok. diễn đạt 
(động từ)

zobrazenie sự hiển thị
 zhodné zobrazenie hiển thị đồng nhất
zobraziť zobrazí zobrazia dok. hiển thị (động 

từ)
zostupný zostupná zostupné príd. giảm dần đi
zväčšiť zväčší zväčšia dok. làm tăng lên
zvyšok số dư

Ž
žiaden zám. không (một ai, cái gì)
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A
adresa adresy địa chỉ
 adresa bunky địa chỉ tế bào
 adresa stránky địa chỉ trang
 e-mailová adresa địa chỉ e-mail
adresár adresáre danh sách địa chỉ
animácia animácie hoạt hình
aplikácia aplikácie ứng dụng
autor autori tác giả
autorské právo bản quyền tác giả

B
bunka bunky tế bào

Č
čiara čiary vạch
 hrúbka čiary chiều dày của vạch
číslica číslice chữ số
číslovanie đánh số (danh từ)

D
databáza databázy cơ sở dữ liệu
disk disky ổ đĩa (trong máy tính)
 sieťový disk ổ đĩa mạng
dĺžka dĺžky chiều dài
 dĺžka trvania thời gian kéo dài
 dĺžka zobrazenia thời gian xuất hiện
dokončiť dokončí dokončia dok. kết thúc
dokresliť dokreslí dokreslia dok. vẽ nốt
dokresľovanie vẽ nốt (danh từ)
dokument dokumenty tài liệu
 ukladanie dokumentov lưu trữ tài liệu
 vytvorenie dokumentov lập tài liệu
doména domény miền
doplniť doplní doplnia dok. bổ sung

E
editor editory biên tập viên
efekt efekty hiệu quả
e-mail e-maily e-mail
 odoslanie e-mailu gửi e-mail đi
 preposlanie e-mailu chuyển tiếp e-mail
e-mailová adresa  adresa

F
farba farby màu

 farba písma  písmo
film filmy phim
formátovanie cách định dạng
 formátovanie textu định dạng văn bản
formátovať formátuje formátujú nedok. định 

dạng
fotoaparát fotoaparáty máy ảnh
 digitálny fotoaparát máy ảnh kỹ thuật số
fotografia fotografie ảnh

G
geometrický tvar  tvar
graf grafy đồ thị
grafická informácia  informácia
grafika grafiky đồ họa
grafová štruktúra  štruktúra

H
hľadať hľadá hľadajú nedok. tìm kiếm
hlas hlasy giọng nói
hlasitosť âm lượng
 hlasitosť zvuku  zvuk
hra hry trò chơi
hudba âm nhạc
hypertext hypertexty liên kết siêu văn bản

CH
chyba chyby lỗi

I
ikona ikony biểu tượng
informácia informácie thông tin
 grafická informácia thông tin đồ họa
 textová informácia thông tin văn bản
internet mạng internet

K
kamera kamery ca-mê-ra
klávesnica klávesnice bàn phím
klip klipy clip
kódovacia tabuľka  tabuľka
komunikácia sự giao tiếp, trao đổi
kontrola pravopisu kiểm tra ngữ pháp
kopírovať kopíruje kopírujú nedok. chụp copy 

(động từ)
 kopírovať informácie chụp copy các thông tin
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kôš koše cái sọt rác
kreslenie vẽ (danh từ)
kresliť kreslí kreslia nedok. vẽ (động từ)
kritérium kritériá tiêu chí
krokovanie bài toán chia bước chọn số
krokovať krokuje krokujú nedok. chia bước 

chọn số trong môn toán (động từ)
kurzor kurzory con trỏ

L
labyrint labyrinty mê cung

M
mapa mapy bản đồ
medzera medzery khe hở
mikrofón mikrofóny microphon
mriežka mriežky dấu thăng, lưới
 štvorcová mriežka lưới ô vuông
multimédiá obyč. mn. đa phương tiện
myš myši con chuột

N
napísať napíše napíšu dok. viết (động từ thời 

tương lai)
nastavenie chỉnh
 nastavenie klávesnice chỉnh bàn phím
 nastavenie pracovnej plochy chỉnh màn 

hình nền
 nastavenie zvuku chỉnh âm thanh
nástroj nástroje công cụ
návod návody lời hướng dẫn
netiketa nghi thức mạng
 dodržiavanie netikety tuân thủ nghi thức 

mạng

O
obdĺžnik obdĺžniky hình chữ nhật
objekt objekty đối tượng, khách thể
oblasť oblasti lĩnh vực, khu vực
obrázok obrázky bức tranh
obrazovka obrazovky màn hình
obsah obsahy nội dung
oddeľovač oddeľovače dấu phân cách
odhlásiť sa odhlási odhlásia dok. đăng xuất
 odhlásiť sa z aplikácie đăng xuất từ ứng 

dụng

 odhlásiť sa z programu đăng xuất từ 
chương trình

odkaz odkazy lời chú dẫn
odosielateľ odosielatelia người gửi
odoslanie gửi đi (danh từ)
 odoslanie e-mailu  e-mail
odoslať odošle odošlú dok. gửi đi (động từ)
odrážka odrážky thiết bị điều tiết dòng nước
odsek odseky đoạn, khúc
odstrániť odstráni odstránia dok. dọn đi, tháo 

gỡ, tiêu diệt
okno okná cửa sổ
okraj okraje rìa, mép
omaľovanie vẽ tô màu (danh từ)
opakovanie opakovania sự lặp lại
 počet opakovaní số lần lặp lại
operácia operácie phép toán, sự hoạt động, 

ca mổ
opravovanie sửa chữa (danh từ)
opravovať opravuje opravujú nedok. sửa chữa
orezať oreže orežú dok. cắt tỉa
os osi trục
 časová os trục thời gian
otáčanie xoay (danh từ)
ovál ovály hình trái xoan
označiť označí označia dok. đánh dấu
označovanie sự đánh dấu

P
paleta palety tấm bảng để hòa màu của họa sĩ
 paleta farieb bảng các màu sắc
pamäť pamäte bộ nhớ, trí nhớ
parameter príkazu  príkaz
pečiatkovanie đóng dấu (danh từ)
písmeno písmená chữ cái
 malé písmeno chữ cái viết thường
 veľké písmeno chữ cái viết hoa
písmo písma hệ chữ viết, kiểu chữ
 farba písma màu chữ viết
 hrúbka písma độ dày của phông chữ
 typ písma kiểu chữ viết
 veľkosť písma khổ chữ viết
plán plány kế hoạch
plocha plochy bề mặt
 pracovná plocha bề mặt làm việc
počítač počítače máy tính
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 stolný počítač máy tính bàn
podmienka podmienky điều kiện
pohyb pohyby sự di chuyển
poradie poradia thứ tự
posielanie gửi đi
 posielanie súborov gửi tập tin
postupnosť cấp số
 postupnosť príkazov trình tự các lệnh
pozadie pozadia hậu trường
pozícia pozície vị trí
 pozícia bunky vị trí tế bào
 pozícia objektov vị trí các đối tượng
prehliadač prehliadače bộ trình duyệt
prehratie phát lại
prehrávač prehrávače máy phát lại
 prehrávač videa máy phát lại video
 prehrávač zvukov máy phát lại âm thanh
prehrávanie phát lại (lặp lại)
prechod prechody sự chuyển đổi
 prechod medzi snímkami sự chuyển đổi 

giữa các tấm hình
preklápanie lật sang
premenná premenné biến số
premenovať premenuje premenujú dok. đổi 

tên
prenášanie mang, truyền tải
 prenášanie informácií mang thông tin
 prenášanie súborov mang tập tin
prepínanie bật sang (chương trình, chế độ 

khác)
presúvanie chuyển dịch sang
prezeranie xem lại
priečinok priečinky ngăn chứa
prihlásiť sa prihlási prihlásia dok. đăng ký 

vào
 prihlásiť sa do aplikácie đăng ký vào ứng 

dụng
prihlásiť sa do programu đăng ký vào 

chương trình
prijať prijme prijmú dok. tiếp nhận
príjemca príjemcovia người nhận
príkaz príkazy mệnh lệnh
 parameter príkazu tham số của lệnh
 postupnosť príkazov  postupnosť
 sekvencie príkazov chuỗi lệnh
 upravenie príkazov  upravenie

 vyhodnotenie príkazov  vyhodnotenie
 zostavenie príkazov  zostavenie
príloha prílohy phụ lục
 priloženie prílohy kèm theo phụ lục
prístupové práva quyền truy cập
procesor procesory bộ xử lý
program programy chương trình
 antivírusový program chương trình chống 

virus

R
reproduktor reproduktory chiếc loa
riadok riadky dòng
riešenie riešenia giải pháp
riziko riziká mối nguy hại, rủi ro
rozmiestnenie sự xếp đặt

S
schránka schránky hòm thư
sieť siete mạng lưới
 počítačová sieť mạng máy tính
 sociálne siete mạng xã hội
skener skenery máy quét
skenovať skenuje skenujú nedok. quét bằng 

máy quét
slovník slovníky từ điển
slúchadlo slúchadlá cái tai nghe
snímka snímky tấm ảnh
softvér softvéry phần mềm của máy tính
spracovať spracuje spracujú dok. xử lý
správa správy tin tức
 predmet správy đối tượng của tin tức
správnosť sự đúng đắn
spustenie bắt đầu cho hoạt động (danh từ)
spustiť spustí spustia dok. bắt đầu cho hoạt 

động (động từ)
 spustiť aplikáciu bắt đầu cho chạy ứng 

dụng
 spustiť program bắt đầu cho chạy chương 

trình
sťahovanie kéo (danh từ)
 sťahovanie súborov kéo các tập tin
stĺpec stĺpce cột
strana strany cạnh, trang sách, đảng, bên
stránka stránky trang
 navštívená stránka trang đã xem
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 predchádzajúca stránka trang trước
 webová stránka trang web
 zadaná stránka trang được giao
strih strihy sự cắt bỏ
strihanie sự cắt bỏ (danh từ)
súbor súbory tập tin
symbol symboly biểu tượng
 špeciálne symboly biểu tượng đặc biệt
systém systémy hệ thống
 informačný systém hệ thông tin
 operačný systém hệ điều hành

Š
šípka šípky mũi tên
štruktúra štruktúry cấu tạo, cấu trúc
 grafová štruktúra cấu trúc đồ thị  
 stromová štruktúra cấu trúc hình cây
štvorec štvorce hình vuông

T
tabuľka tabuľky bảng
 frekvenčná tabuľka bảng tần số
 kódovacia tabuľka bảng mã số
technológia technológie công nghệ
 digitálne technológie công nghệ kỹ thuật số
text texty lời viết, văn bản
tlačiareň tlačiarne máy in
tvar tvary hình dạng
 geometrický tvar hình dạng hình học
tvorba tvorby sự tạo nên, sự sáng tạo, sáng 

tác
typ písma  písmo

U/Ú
údaj údaje dữ liệu
ukladať ukladá ukladajú nedok. lưu trữ
 ukladať informácie lưu trữ thông tin
ukončiť ukončí ukončia dok. kết thúc
 ukončiť aplikáciu kết thúc ứng dụng
uložiť uloží uložia dok. cất, xếp, đặt vào
úprava úpravy sửa chữa điều chỉnh
upravenie chỉnh sửa
 upravenie príkazov điều chỉnh các lệnh
úsečka úsečky đoạn thẳng

V
veľkosť veľkosti độ lớn, kích thước
 veľkosť bunky kích thước tế bào
 veľkosť oblasti diện tích khu vực
 veľkosť papiera khổ của giấy
 veľkosť písma  písmo
veta vety câu
vetvenie vetvenia sự phân nhánh
video videá video
vírus vírusy vi-rút
 počítačový vírus vi-rút máy tính
vkladanie đặt vào, xếp vào (danh từ)
vlastnosť vlastnosti tính chất
 vlastnosť bunky tính chất của tế bào
vloženie đặt vào (danh từ)
vložiť vloží vložia dok. đặt vào, xếp vào (động 

từ)
 vložiť nad đặt vào phía trên
 vložiť naľavo đặt vào sang bên trái
 vložiť napravo đặt vào sang bên phải
 vložiť pod đặt vào phía dưới
vyhľadávač vyhľadávače công cụ tìm kiếm
vyhľadávanie sự tìm kiếm
 vyhľadávanie obrázkov tìm kiếm các bức 

tranh
 vyhľadávanie stránok tìm kiếm các trang
 vyhľadávanie textov tìm kiếm văn bản
 vyhľadávanie v mapách tìm kiếm ở bản đồ
 vyhľadávanie videa tìm kiếm video
vyhodnotenie vyhodnotenia sự đánh giá, 

nhận xét
 vyhodnotenie príkazov đánh giá các lệnh
vymazať vymaže vymažú dok. xóa đi
výmena výmeny sự thay đổi, trao đổi
výsledok výsledky kết quả
vystrihnúť vystrihne vystrihnú dok. cắt ra
vzorec vzorce công thức

Z
zadanie bài tập được giao
zadať zadá zadajú dok. giao (nhiệm vụ, bài 

tập)
zápis zápisy đăng ký, ghi chép
 chybný zápis đăng ký sai
zapisovanie ghi lại





/37/ O
BN

DE
J

G
EG

VL
A

CH
EM

FY
Z

BI
O

PD
A

PV
O

IN
F

M
AT

SJ
L

zariadenie zariadenia thiết bị
 pamäťové zariadenie thiết bị nhớ
zarovnanie sắp lại cho bằng
 zarovnanie odseku xếp đoạn lại cho bằng
zastavenie dừng lại
zdroj zdroje nguồn
zmena zmeny sự thay đổi
značka značky nhãn hiệu, ký hiệu
 skryté značky các nhãn hiệu ẩn
znak znaky dấu hiệu

 špecifické znaky những dấu hiệu đặc biệt
 znaky ako písmená dấu hiệu như các chữ 

cái
zobrazenie zobrazenia hiển thị
zostavenie lập ra, biên soạn
 zostavenie príkazov lập các lệnh
zvuk zvuky âm thanh
 hlasitosť zvuku âm lượng
zvýraznenie làm nổi bật lên hơn
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A
adresa adresy địa chỉ

adresa bydliska địa chỉ nơi ở
adresa školy địa chỉ nhà trường

auto autá xe ô tô
autobus autobusy xe ô tô buýt

B
behať behá behajú nedok. chạy
bezpečnosť sự an toàn
bicykel bicykel xe đạp
blesk blesky sét
bocian biely cò trắng
borovica lesná thông rừng
brada brady cái cằm, bộ râu cằm
buk lesný dẻ gai rừng
bydlisko bydliská nơi ở
bylina byliny thảo mộc

C
cesta cesty con đường, hành trình
cestovať cestuje cestujú nedok. du hành

Č
čas časy thời gian
čelo čelá cái trán
čistota tela sạch sẽ của cơ thể
členovia rodiny  rodina
človek ľudia con người
čuch khứu giác

D
dátum dátumy ngày tháng
dážď dažde mưa
dážďovka zemná con giun đất
deň dni ngày
dlaň dlane lòng bàn tay
dĺžka dĺžky chiều dài
dnes prísl. ngày hôm nay
dolu prísl. dưới
dom domy ngôi nhà
doprava dopravy giao thông
dopravná značka biển báo
dopravný prostriedok phương tiện vận tải
dovolenka dovolenky kỳ nghỉ phép
dravec dravce động vật ăn thịt 

dub letný cây sồi hè
dýchanie thở (danh từ)
dýchať dýcha dýchajú nedok. thở (động từ)

E
elektrický prúd dòng điện

F
farba farby màu sắc
filtrácia filtrácie lọc

H
hasič hasiči lính cứu hỏa
hlava hlavy cái đầu
hlina đất
hmat xúc giác
hmyz hromad. côn trùng
hodina hodiny giờ đồng hồ, giờ học
hodiny pomn. chiếc đồng hồ
 presýpacie hodiny đồng hồ cát
hore prísl. trên

CH
chodba chodby hành lang
choroba choroby bệnh tật
chov chovy sự chăn nuôi
chovať chová chovajú nedok. chăn nuôi (động từ)
chrbát chrbty cái lưng
chrbtica chrbtice cột sống
chuť chute vị giác
chvost chvosty cái đuôi

I/Í
ihličie hromad. lá thông
íl đất sét

J
jar jari mùa xuân
jazero jazerá hồ nước
jazyk jazyky cái lưỡi, ngôn ngữ
jedáleň jedálne nhà ăn (ở trường)
jeseň jesene mùa thu
jež tmavý con nhím đen

K
kalendár kalendáre lịch
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kapor obyčajný cá chép thường
kapsička pastierska cái túi của người chăn 

cừu
ker kry bụi cây
kino kiná rạp chiếu bóng
kĺb kĺby khớp
klíčenie sự nảy mầm
kmeň kmene thân cây, bộ lạc
knižnica knižnice thư viện
kohút kohúty gà trống
koleno kolená đầu gối
konár konáre cành cây
končatina končatiny chân tay
 dolná končatina chân
 horná končatina tay
koniec konce kết thúc
koreň korene rễ cây
korisť koristi đồ chiếm được, chiến lợi phẩm
koruna koruny vòm cây
kosť kosti xương
 ramenná kosť xương cánh tay
 stehenná kosť xương đùi
kostra kostry bộ xương
kov kovy kim loại
koža kože da
kôň domáci con ngựa
krajina krajiny đất nước, phong cảnh
krídlo krídla cánh
križiak obyčajný con nhện vườn
krt obyčajný chuột chũi thường
kura domáca con gà nhà
kvet kvety bông hoa
kyvadlo kyvadlá con lắc

L/Ľ
laboratórium laboratóriá phòng thí nghiệm
ľad ľady băng đá
lakeť lakte khuỷu tay
lastovička obyčajná chim én thường
látka látky vải, vật liệu, bài vở
lebka lebky xương sọ
lekár lekári bác sĩ (nam)
 lekárka lekárky bác sĩ (nữ)
lekáreň lekárne hiệu thuốc
lekno biele hoa súng trắng châu Âu
les lesy rừng

 ihličnatý les rừng lá kim
 listnatý les rừng cây rụng lá
leto letá mùa hè
lietadlo lietadlá máy bay
lietať lieta lietajú nedok. bay
liezť lezie lezú nedok. bò
lipa malolistá cây bồ đề lá nhỏ
list listy lá
líška hrdzavá cáo đỏ
loď lode tàu thủy
lov lovy sự săn bắn
loviť loví lovia nedok. săn bắn (động từ)
lúka lúky đồng cỏ

M
mačka domáca con mèo nhà
masť masti mỡ
materiál materiály vật liệu, tài liệu

nepriesvitný materiál vật liệu mờ đục
 priehľadný materiál vật liệu trong suốt

priesvitný materiál vật liệu trong mờ
mäkký mäkká mäkké príd. mềm
mäsiar mäsiari người bán thịt, chế biến thịt
mäso mäsá thịt
med medy mật ong
medveď hnedý gấu nâu
meno mená tên
meranie merania sự đo đạc (danh từ)
merať meria merajú nedok. đo đạc (động từ)
mesiac mesiace tháng, mặt trăng
mláďa mláďatá con vật mới được sinh ra
mlieko mlieka sữa
more moria biển
mravec lesný con kiến
mravenisko mraveniská tổ kiến

N
nad predl. trên
námraza námrazy lớp băng đóng trên bề mặt
narodeniny pomn. ngày sinh nhật
necht nechty móng tay
noc noci buổi tối
noha nohy chân
nos nosy mũi
Nový rok Năm mới
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O
obec obce xã
obchodník obchodníci thương gia (nam)
 obchodníčka obchodníčky thương gia (nữ)
obydlie obydlia nơi ở
odparovanie sự bốc hơi
odparovať sa odparuje odparujú nedok. bốc 

hơi (động từ) 
oheň ohne ngọn lửa
oko oči mắt
opeľovanie sự thụ phấn
opeľovať opeľuje opeľujú nedok. thụ phấn 

(động từ)
orgán orgány cơ quan
organizmus organizmy cơ thể
orientácia v priestore định hướng trong 

không gian
ovca domáca con cừu

P
pagaštan konský cây hạt dẻ ngựa
pamätihodnosť pamätihodnosti di tích thắng 

cảnh
pamiatka pamiatky di tích

Pamiatka zosnulých Lễ tưởng niệm người 
đã khuất

para pary hơi
park parky công viên
pekár pekári thợ nướng bánh mì (nam)
 pekárka pekárky thợ nướng bánh mì (nữ)
pera pery môi
perie hromad. lông vũ
pestovanie sự trồng trọt, chăn nuôi (danh từ)
pestovať pestuje pestujú nedok. trồng trọt, 

chăn nuôi, chăm sóc
piesok piesky cát
plameň plamene ngọn lửa
plán plány kế hoạch
plávať pláva plávajú nedok. bơi
plece plecia vai
plesnivec alpínsky hoa nhung tuyết
plod plody trái quả, bào thai
plutva plutvy vây cá
počasie thời tiết
pod predl. dưới
podmienka podmienky điều kiện

pohyb pohyby sự chuyển động
pokus pokusy cuộc thử nghiệm
pole polia cánh đồng
policajt policajti 
polícia cảnh sát
postup postupy phương pháp, biện pháp
poštár poštári người đưa thư, bưu tá

poštárka poštárky nữ đưa thư, nữ bưu tá
potok potoky dòng suối
potom prísl. sau đó
potrava potravy thức ăn
 príjem potravy ăn, sự tiếp nhận thức ăn
povolanie povolania nghề nghiệp
pôda pôdy đất
práca práce công việc
prázdniny pomn. kỳ nghỉ (số nhiều)
predmet predmety vật thể
predtým prísl. trước đó
pŕhľava (žihľava) dvojdomá lá han (tầm ma)
priechod pre chodcov nơi đi qua đường dành 

cho người đi bộ
priezvisko priezviská họ
príroda thiên nhiên
prispôsobenie sự làm thích ứng (danh từ)
prispôsobiť sa prispôsobí prispôsobia nedok. 

làm thích ứng (với gì)
prostredie prostredia môi trường
prst prsty ngón tay
pšenica ozimná lúa mì thông thường
puk puky nụ hoa
púpava lekárska bồ công anh làm thuốc

R
rameno ramená vai
rásť rastie rastú nedok. tăng trưởng, trưởng 

thành
rastlina rastliny thực vật
rebríček obyčajný cây vạn diệp thường
rebro rebrá xương sườn
republika republiky nước cộng hòa
 Slovenská republika Nước cộng hòa 

Slovakia
režim dňa chế độ của ngày
rieka rieky dòng sông
robotnica robotnice nữ công nhân, con ong 

mật
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ročné obdobie mùa trong năm
rodič rodičia bố mẹ
rodina rodiny gia đình
 členovia rodiny các thành viên gia đình
rok roky năm
rosa rosy sương
rovina roviny mặt phẳng, đồng bằng
rozmnožovanie sự sinh sản, sinh sôi nảy nở
rozmnožovať sa rozmnožuje rozmnožujú 

nedok. sinh sản, sinh sôi nảy nở
rozpúšťanie sự hòa tan 
rozpúšťať sa rozpúšťa rozpúšťajú nedok. hòa 

tan
ruka ruky tay
ruža šípová hoa tầm xuân
ryba ryby cá

S
samec samce đực
semafor semafory đèn hiệu giao thông
semeno semená hạt giống, tinh trùng
sliepka sliepky con gà mái
slimák záhradný ốc sên vườn
slnečné žiarenie ánh sáng mặt trời
Slnko mặt trời
sluch thính giác
sneh tuyết
srsť srsti lông thú
starostlivosť o zdravie sự chăm sóc sức khỏe
stavec stavce đốt sống
stehno stehná đùi
stonka stonky thân cây
strojník strojníci thợ máy
strom stromy cây
studený studená studené príd. lạnh
súš súše đất liền
sval svaly cơ bắp
svetelné zdroje nguồn ánh sáng
svetlo svetlá ánh sáng
sviatok sviatky ngày lễ

Š
šatňa šatne phòng thay đồ
škola školy trường học
školák školáci cậu học sinh
 školáčka školáčky nữ sinh

školská tabuľa bảng
školská taška túi xách học sinh
školská trieda  trieda
školské pomôcky dụng cụ học tập
školský dvor sân trường
štát štáty nhà nước, quốc gia
štátna vlajka  vlajka
štátny symbol biểu tượng quốc gia
štátny znak quốc huy
šupina šupiny vảy

T
tabuľka tabuľky bảng
tam prísl. ở kia
telo telá cơ thể
 ľudské telo cơ thể người 
telocvičňa telocvične phòng thể dục
teplo teplá nhiệt, nhiệt lượng
teplý teplá teplé príd. ấm
tieň tiene bóng râm
tiesňová linka đường dây gọi khẩn cấp
tma bóng tối
trieda triedy hạng, lớp học
 školská trieda lớp học
trúd trúdy con ong đực, kẻ lười biếng
trup trupy thân (ở cơ thể)
tu prísl. ở đây
tur domáci gia súc
tvár tváre khuôn mặt
tvar tvary hình dạng
tvrdý tvrdá tvrdé prísl. cứng rắn, cứng, rắn
tykadlo tykadlá cái râu (hệ giác quan)
týždeň týždne tuần lễ

U/Ú
učiteľ učitelia thầy giáo
 učiteľka učiteľky cô giáo
ucho uši tai
úľ úle chuồng nuôi ong
ulica ulice đường phố
umývať umýva umývajú nedok. rửa
únava sự mệt mỏi
úroda úrody mùa màng
úrodnosť sự màu mỡ
ústa pomn. miệng
ušnica ušnice tai ngoài
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užovka obyčajná rắn nước thường

V
vajce vajcia quả trứng
včela medonosná con ong mật
včelia rodina gia đình của ong
včera prísl. ngày hôm qua
vedec vedci nhà khoa học nam
 vedkyňa vedkyne nhà khoa học nữ
Veľká noc Lễ Phục sinh
veľkosť veľkosti kích thước
veverica stromová con sóc đỏ
Vianoce pomn. Lễ Noel
vlajka vlajky lá cờ
 štátna vlajka quốc kỳ
vlak vlaky con tàu
vlas vlasy sợi tóc
vľavo prísl. bên trái
vlna len
voda vody nước
 podzemná voda nước ngầm
vodné zdroje nguồn nước
voš detská chấy rận trẻ em
vôňa vône mùi thơm
vpravo prísl. bên phải
vpredu prísl. phía trước
vrch vrchy ngọn đồi, đỉnh
východ slnka mặt trời mọc
vyvíjať sa vyvíja vyvíjajú nedok. phát triển 

(động từ)
vývin výviny sự phát triển
vzadu prísl. phía sau
vzduch không khí

Z
začiatok začiatky sự khởi đầu
zadok zadky mông

záhrada záhrady vườn
záchranná zdravotná služba dịch vụ cấp 

cứu y tế
zajac poľný con thỏ đồng
zajtra prísl. ngày mai
západ slnka mặt trời lặn
zber sự thu hoạch
zbierať zbiera zbierajú nedok. thu thập (động 

từ)
zdravie sức khỏe
zima zimy mùa đông
zlomenina zlomeniny chỗ gãy, cái bị gãy
zmysly ý nghĩa, giác quan
znečistenie sự làm bẩn
znečisťovať znečisťuje znečisťujú nedok. làm 

bẩn (động từ)
zrak thị giác
zviera zvieratá con vật
zvuk zvuky âm thanh, âm

Ž
žiabre pomn. mang cá
žiak žiaci học sinh (nam)
 žiačka žiačky học sinh (nữ)
žiarovka žiarovky cái bóng điện
živina živiny chất dinh dưỡng
živočích živočíchy động vật
 suchozemské živočíchy động vật trên cạn 
 vodné živočíchy động vật dưới nước
životné podmienky điều kiện sống
životné prejavy biểu hiện cuộc sống
životný štýl cách sống
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PRÍRODOVEDA / KHOA HỌC TỰ NHIÊN

B
babôčka pávooká bướm inachisio (một loại 

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

xương sống
bicykel bicykle xe đạp
bleduľa jarná hoa bông tuyết mùa xuân
blesk blesky sét
bobor vodný con hải ly nước
bocian biely cò trắng
bod body điểm
 pevný bod điểm cố định
borovica lesná thông rừng
brada brady cái cằm, bộ râu cằm
buk lesný dẻ gai rừng
búrka búrky cơn mưa dông
bylina byliny thảo mộc

C
cesta cesty con đường, hành trình
 svahové cesty đường dốc
cestovať cestuje cestujú nedok. du hành
cicavec cicavce động vật có vú
cieva cievy mạch máu, cuộn dây

Č
čakanka obyčajná rau cải ô rô
čelo čelá cái trán
členok členky cái mắt cá
človek ľudia con người
čmeľ zemný con ong đất
črevo črevá ruột
črievičník papučkový cây lan hài

D/Ď
ďalekohľad ďalekohľady ống nhòm
ďatelina lúčna chẽ ba đỏ
dážď dažde mưa
dážďovka zemná con giun đất
detstvo thời thơ ấu
diviak lesný lợn rừng
dlaň dlane lòng bàn tay
dospelosť sự trưởng thành
drozd čierny chim hoét đen

druh druhy loại
družica družice vệ tinh
dub letný cây sồi hè
dúha dúhy cầu vồng
dúška materina cây xạ hương
dýchacia sústava  sústava
dýchanie thở (danh từ)
dýchať dýcha dýchajú nedok. thở (động từ)

E
energia energie năng lượng

F
fáza Mesiaca chu kỳ mặt Trăng
fazuľa obyčajná đậu cô-ve
fotografia fotografie tấm ảnh
fúzy obyč. mn. ria

H
hlava hlavy cái đầu
hltan hltany cuờng họng
hmla hmly sương mù
hmotnosť hmotnosti khối lượng
hmyz hromad. côn trùng
hodiny pomn. chiếc đồng hồ
hojdačka hojdačky cái đu
hrab obyčajný cây trăn châu Âu
hraboš poľný chuột đồng
hrdlo hrdlá cổ họng
hrtan hrtany thanh quản
hrudník hrudníky lồng ngực
huba huby nấm
 jedlé huby nấm lành (ăn được)
 jedovaté huby nấm độc
 nejedlé huby nấm không ăn được
húsenica húsenice 1. nhộng sâu, 2. gang thòi
hvezdáreň hvezdárne đài thiên văn
hviezda hviezdy ngôi sao

CH
chodidlo chodidlá bàn chân
choroba choroby bệnh tật
chrbát chrbty cái lưng
chrček poľný chuột đồng
chvost chvosty cái đuôi
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I
infekcia infekcie sự truyền nhiễm
 kvapôčková infekcia sự truyền nhiễm bằng 

nước bọt

J
jasno prísl. rõ ràng
jašterica múrová con thằn lằn tường
jazyk jazyky cái lưỡi, ngôn ngữ 
jed jedy chất độc
jeleň lesný con hươu rừng
jelša lepkavá cây gỗ trăn dính
jež tmavý con nhím đen
Jupiter sao Mộc

K
kačica divá vịt trời
kapor obyčajný cá chép thường
kapsička pastierska cái túi của người chăn 

cừu
kašeľ cơn ho
 suchý kašeľ ho khan
 vlhký kašeľ ho có đờm
ker kry bụi cây
kladka kladky cái ròng rọc
 pevná kladka cái ròng rọc cố định
 stavebná kladka cái ròng rọc xây dựng
 voľná kladka cái ròng rọc động
kladkostroj kladkostroje vận thăng
kĺb kĺby khớp
kliešť obyčajný con bọ chó
kliešte pomn. cái kìm
klin kliny cái đinh
kľučka kľučky tay nắm cửa
kmeň kmene thân cây, bộ lạc
koleno kolená đầu gối
koleso kolesá bánh xe
 ozubené koleso bánh xe có răng, cái líp
kolobeh vody v prírode vòng tuần hoàn của 

nước trong tự nhiên
komár piskľavý muỗi nhà phía bắc
kompas kompasy cái la bàn
konár konáre cành cây
končatina končatiny chân tay
 dolná končatina chân
 horná končatina tay

 predná končatina chi trước
 zadná končatina chi sau
konečník konečníky hậu môn
koník lúčny con châu chấu đồng
koreň korene rễ cây
koruna koruny vòm cây
kosť kosti xương
kov kovy kim loại
králik divý thỏ hoang châu Âu
krídlo krídla cánh
križiak obyčajný con nhện vườn
krt obyčajný chuột chũi thường
krv máu
krvinka krvinky tế bào máu
 biele krvinky bạch cầu
 červené krvinky hồng cầu
krvné doštičky tiểu cầu
krvné skupiny các nhóm máu
krvný obeh vòng tuần hoàn máu
kukla kukly con nhộng
kvasinka kvasinky men
kvet kvety bông hoa
kyslík kyslíky ô-xi

L/Ľ
labuť veľká thiên nga trắng
ľad ľady băng đá
ľadovec ľadovce băng hà
lakeť lakte khuỷu tay
lanovka lanovky cáp treo
lastovička obyčajná chim én thường
látka látky chất, vải
 kvapalné látky chất lỏng
 plynné látky chất khí
 stavebné látky vật liệu xây dựng
 tuhé látky chất rắn
lekno biele hoa súng trắng châu Âu
les lesy rừng
líce líca cái má
liečivo liečivá thuốc
lipa malolistá cây bồ đề lá nhỏ
lipnica lúčna một loại cỏ đồng
list listy lá thư, chiếc lá
líška hrdzavá cáo đỏ
lúka lúky đồng cỏ
ľuľok zemiakový (zemiak) khoai tây
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lýtko lýtka bắp chân

M
mačka domáca con mèo nhà
magnet magnety cái nam châm
magnetické pole từ trường
Mars sao Hỏa
medveď hnedý gấu nâu
mechanická vŕtačka cái máy khoan cơ học
meranie merania sự đo đạc (danh từ)
merať meria merajú nedok. đo đạc (động từ)
Merkúr sao Thủy
mesiac mesiace tháng, mặt trăng
Mesiac Mặt trăng
mlyn mlyny cối xay
 veterný mlyn cối xay gió
 vodný mlyn cối xay nước
moč nước tiểu
močovod močovody niệu quản
močový mechúr bọng đái
myš poľná chuột đồng

N
naklonená rovina mặt phẳng nghiêng
Neptún sao Hải Vương
nevädza poľná hoa thanh cúc đồng
noha nohy chân
nos nosy mũi
nosová dutina khoang mũi
nov chu kỳ Mặt trăng
nožnice pomn. cái kéo

O
obezita bệnh béo phì
objem objemy thể tích
oblička obličky thận
obočie obočia lông mày
obojživelník obojživelníky động vật lưỡng cư
odvar odvary nước sắc ra (thí dụ từ thuốc)
ochorenie ochorenia bệnh
oko oči mắt
orgán orgány cơ quan
organizmus organizmy cơ thể
Orion Chòm sao Thợ săn
oxid uhličitý đi-ô-xit các-bon
ozubnica ozubnice đường ray xe lửa răng cưa

P
páčidlo páčidlá cái xà beng
pagaštan konský cây hạt dẻ ngựa
páka páky cái đòn bẩy
para pary hơi
pažerák pažeráky thực quản
päta päty gót chân
pečeň pečene gan
pera pery môi
perie hromad. lông vũ
pitný režim chế độ uống nước
planéta planéty hành tinh
plaz plazy loài bò sát
plece plecia vai
pleseň plesne nấm mốc
plesnivec alpínsky hoa nhung tuyết
plod plody trái quả, bào thai
plodina plodiny cây trồng
 poľné plodiny cây nông nghiệp
pľúca pomn. lá phổi (số nhiều)
pluh pluhy cái cày, lưỡi cày
plutva plutvy vây cá
počasie thời tiết
počatie počatia sự thụ thai, sự bắt đầu
pole polia ruộng đồng
polojasno prísl. có mây một phần
posilňovacie stroje các máy tập luyện thể lực
potenie đổ mồ hôi (danh từ)
potrava potravy thức ăn
potravinová pyramída tháp dinh dưỡng
potravové reťazce chuỗi thức ăn
potravové siete lưới thức ăn
pôda pôdy đấ
pôrod pôrody sự sinh đẻ
predkolenie predkolenia phần chân dưới đầu 

gối
predlaktie predlaktia phần trước khuỷu tay
predmet predmety vật th
 neplávajúce predmety những vật thể 

không nổi
 plávajúce predmety những vật thể nổi
pŕhľava (žihľava) dvojdomá cây tầm ma 

thường
prieduška priedušky khí quản
priedušnica priedušnice phế quản
príroda thiên nhiên

PRÍRODOVEDA / KHOA HỌC TỰ NHIÊN



/52/

PRÍRODOVEDA / KHOA HỌC TỰ NHIÊN

prst prsty ngón tay
prúdenie vzduchu sự lưu thông của không 

khí
pšenica ozimná lúa mì thông thường
púpava lekárska bồ công anh làm thuốc

R
rameno ramená vai
rastlina rastliny thực vật
 jedovaté rastliny thực vật độc
 liečivé rastliny thực vật chữa bệnh
rebríček obyčajný cây vạn diệp thường
rebro rebrá xương sườn
repa cukrová củ cải đường
repík lekársky long nha thảo
režim dňa chế độ của ngày
riasy obyč. mn. tảo
rosa rosy sương
rovnoramenné váhy cân đòn
rozmnožovacia sústava  sústava
rozmnožovanie sự sinh sản
 rozmnožovanie človeka sự sinh sản của 

con người
rozmnožovať sa rozmnožuje rozmnožujú 

nedok. sinh sản, sinh sôi nảy nở
rozpúšťanie sự hòa tan
ruka ruky tay
rumanček roľný cúc La Mã
ryba ryby cá
rys ostrovid con linh miêu Á-Âu

S
salamandra škvrnitá kỳ giông lửa
Saturn sao Thổ
sekera sekery cái rìu
skokan hnedý ếch nâu ở châu Âu
skorocel kopijovitý cỏ mã đề
skrutka skrutky đinh ốc
skupenstvo skupenstvá trạng thái
slimák záhradný ốc sên vườn
slnečná sústava hệ mặt trời
Slnko mặt trời
smrť cái chết
sneh tuyết
sojka obyčajná chim giẻ cùi thường
sokol sťahovavý con cắt lớn

sova lesná cú mèo rừng
spln splny trăng tròn
spoločenstvo rastlín cộng đồng thực vật
spoločenstvo živočíchov cộng đồng động vật
srdce srdcia trái tim
srdcovo-cievna sústava  sústava
srdcový tep  tep
srsť srsti lông thú
staroba tuổi già
stavba tela cấu trúc cơ thể
stehno stehná đùi
stonka stonky thân cây
strom stromy cây
 ihličnatý strom cây thông, cây lá kim
 listnatý strom cây lá rộng
studený studená studené príd. lạnh
súhvezdie súhvezdia chùm sao
súkolesie súkolesia bộ bánh răng
sústava sústavy hệ thống
 dýchacia sústava hệ hô hấp
 rozmnožovacia sústava hệ thống sinh sản
 srdcovo-cievna sústava hệ tim mạch
 tráviaca sústava hệ tiêu hóa
sval svaly cơ bắp
sýkorka veľká chim bạc má lớn

Š
šalvia lúčna cây xô thơm
škrečok poľný con chuột đồng
šťuka obyčajná cá măng thường
šupina šupiny vảy

T
tehotenstvo tehotenstvá kỳ thai nghén
telo telá cơ thể
 ľudské telo cơ thể người
tep tepy mạch đập
 srdcový tep nhịp tim
teplo teplá nhiệt, nhiệt lượng
teplomer teplomery nhiệt kế
teplota teploty nhiệt độ
 telesná teplota nhiệt độ cơ thể
 teplota prostredia nhiệt độ môi trường
tkanivo tkanivá mô (sinh vật), sợi vải
topenie sự tan chảy
trávenie quá trình tiêu hóa
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tráviaca sústava  sústava
trsť obyčajná cây lau sậy thường
trup trupy thân (ở cơ thể)
tuhnutie sự đông đặc
tvár tváre khuôn mặt
tykadlo tykadlá cái râu (hệ giác quan)

U/Ú
ucho uši tai
Urán sao Thiên vương
ústa pomn. miệng
ústna dutina khoang miệng
ušnica ušnice tai ngoài
užovka obyčajná rắn nước thường

V
vajce vajcia quả trứng
vánok vánky làn gió nhẹ
vážka obyčajná con chuồn chuồn
včela medonosná con ong mật
Veľký voz Chùm sao Bắc Đẩu
Venuša sao Kim
veslo veslá mái chèo
vesmír vũ trụ
veverica stromová con sóc đỏ
vietor vetry gió
víchrica víchrice cơn gió mạnh
vitamín vitamíny vitamin
vlas vlasy sợi tóc
vlk dravý sói xám
voda vody nước
vodné zdroje nguồn nước
vŕba biela cây liễu trắng

vretenica severná một loại rắn lục độc
vták vtáky con chim
vydra riečna con rái cá sông
vylučovanie sự bài tiết
výluh výluhy chất được tiết ra
vyparovanie sự bốc hơi
vzduch không khí

Z
zajac poľný con thỏ đồng
zamračené u ám, nhiều mây
zápästie zápästia cổ tay
zdravie ngày mai
Zem Trái đất
zima zimy mùa đông
zobák zobáky mỏ (chim)
zrážky mn. č. lượng nước mưa (số nhiều)
zub zuby răng
zviera zvieratá con vật
zvonček konáristý tên một loại hoa chuông

Ž
žalúdok žalúdky dạ dày
žiabre pomn. mang cá
žila žily mạch máu, mạch (địa chất)
živina živiny chất dinh dưỡng
živočích živočíchy động vật
 živočíchy bez vnútornej kostry động vật 

không có bộ xương bên trong
životný cyklus vòng đời
 životný cyklus rastlín vòng đời thực vật
žubrienka žubrienky nòng nọc

PRÍRODOVEDA / KHOA HỌC TỰ NHIÊN



/54//54/









/57/ O
BN

DE
J

G
EG

VL
A

CH
EM

FY
Z

BI
O

PD
A

PV
O

IN
F

M
AT

SJ
L

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
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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

BIOLÓGIA / SINH VẬT





/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

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
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FYZIKA / VẬT LÝ

A
ampér ampéry zn. A ampe
ampérmeter ampérmetre ampe kế
atóm atómy nguyên tử

B
barometer barometre áp kế
bezpečnosť sự an toàn
blesk blesky sét
bod body điểm
 pevný bod điểm cố định
 rosný bod điểm sương 

C
centimeter centimetre zn. cm centimet
 centimeter kubický zn. cm3 centimet khối
 centimeter štvorcový zn. cm2 centimet vuông

Č
čas zn. t thời gian
častica častice hạt (vật lý)

D
ďalekohľad ďalekohľady ống nhòm
dážď dažde mưa
decimeter decimetre zn. dm decimet
 decimeter kubický zn. dm3 decimet khối
 decimeter štvorcový zn. dm2 decimet vuông
deliteľnosť tính chia hết
destilácia sự chưng cất
dielik dieliky phần, bộ phận
 najmenší dielik bộ phận nhỏ nhất
dĺžka zn. d chiều dài
dráha đường
 dráha pohybu đường chuyển động
dúha dúhy cầu vồng

E
elektrická práca công việc về điện 
elektrické napätie hiệu điện thế
elektrické pole điện trường
elektrický náboj điện tích
elektrický obvod mạch điện
elektrický odpor vodiča điện trở dây dẫn
elektrický príkon công suất vào
elektrický prúd dòng điện

elektrický vodič vodič
elektrometer elektrometre đồng hồ đo điện
elektrón elektróny điện tử
elektroskop elektroskopy tĩnh điện kế
energia energie năng lượng
 mechanická energia năng lượng cơ học
 svetelná energia năng lượng ánh sáng

F
farba farby màu
 farby spektra màu quang phổ
fotoaparát fotoaparáty máy ảnh
fotosyntéza quang hợp
fyzikálna veličinaveličina

G
graf grafy đồ thị
grafické znázornenie diễn đạt bằng đồ thị
gram gramy zn. g gam
 gram na centimeter kubický zn. g/cm3 gam 

trên cm khối
gravitačná silasila
gravitačné pole trường hấp dẫn
gravitačné zrýchlenie zn. g gia tốc trọng 

trường

H
hmotnosť zn. m khối lượng
hodina zn. h giờ
hustota zn. ρ khối lượng riêng
 hustota kvapalinykvapalina
 hustota plynovplyn

CH
chyby oka các bệnh về mắt

I
izolant izolanty chất cách (điện, nhiệt)
 elektrický izolant chất cách điện
 tepelný izolant chất cách nhiệt

J
jadro atómu hạt nhân nguyên từ
jednotka fyzikálnej veličiny đơn vị đại 

lượng vật lý
joule zn. J joule (đơn vị công)
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K
kalibrácia hiệu chuẩn
 kalibrácia teplomera hiệu chuẩn nhiệt kế
kalória zn. cal calo
kalorimeter kalorimetre nhiệt lượng kế
kilogram kilogramy zn. kg kilôgam
kilometer kilometre zn. km kilômét
kladka kladky cái ròng rọc
 pevná kladka cái ròng rọc cố định
 voľná kladka cái ròng rọc động
kladkostroj kladkostroje vận thăng
kompas kompasy cái la bàn
kondenzácia sự ngưng tụ
kov kovy kim loại
krehkosť độ giòn
kváder kvádre hình hộp chữ nhật
kvapalina kvapaliny chất lỏng
 hustota kvapalín khối lượng riêng của chất 

lỏng
kyvadlo kyvadlá con lắc

L
laboratórium laboratóriá phòng thí nghiệm
látka látky chất
 amorfná látka chất vô định hình
 kryštalická látka tinh thể
 kvapalná látka chất lỏng
 plynné látky chất khí
 tuhá látka chất rắn
liter litre zn. l lít
lom svetlasvetlo
lúč lúče tia
 rozbiehavé svetelné lúče tia sáng phân kỳ
 rovnobežné svetelné lúče tia sáng song song
 svetelný lúč tia ánh sáng
lupa lupy cái kính lúp

M
magnet magnety nam châm
magnetické pole từ trường
materiál materiály vật liệu, tài liệu
mechanická energia energia
mechanická práca zn. W công cơ học
meradlo meradlá dụng cụ đo
 stupnica meradla bảng chia độ của dụng cụ 

đo

meranie merania sự đo lường
meraťmeria merajú nedok. đo đạc (động từ)
meteorológia khí tượng học
meter metre zn. m mét
 meter kubický zn. m3 mét khối
 meter štvorcový zn. m2 mét vuông
 meter za sekundu zn. m/s mét trên giây
mililiter mililitre zn. ml mili lít
milimeter milimetre zn. mm mili mét
minúta minúty zn. min phút
modelovanie lập hình mẫu

N
nadľahčovanie sự nâng lên (làm giảm nhẹ 

vật)
 nadľahčovanie telies vo vode sự nâng đồ 

vật trong nước
naklonená rovina mặt phẳng nghiêng
nestlačiteľnosť không nén được (danh từ)
neutrón neutróny nơtron
newton zn. N newton

O
objem zn. V thể tích
odmerať odmeria odmerajú dok. đo lường, 

đong (động từ)
odmerný valecvalec
odraz svetla phản xạ ánh sáng
odraz zvuku phản xạ âm thanh
ohm zn. Ω ôm (điện trở)
optický prístrojprístroj

P
páka páky cái đòn bẩy
para pary hơi
pascal zn. Pa Pascal
 Pascalov zákon Định luật Pascal
plameň plamenen gọn lửa
plyn plyny chất khí
 hustota plynov khối lượng riêng các chất 

khí
pohyb pohyby sự chuyển động
 pohyb nerovnomerný chuyển động không 

đều
 pohyb rovnomerný chuyển động đều
pohybová energia telesa zn. Ek động năng của 
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vật thể
polohová energia telesa zn. Ep tĩnh năng của 

vật thể
pokus pokusy cuộc thử nghiệm
pozorovanie pozorovania sự theo dõi(danh 

từ)
predmet predmety vật thể
 neplávajúce predmety những vật thể 

không nổi
 plávajúce predmety những vật thể nổi
prístroj prístroje máy, dụng cụ
 optický prístroj dụng cụ quang học
protón protóny proton
prúdenie vzduchu sự lưu chuyển không khí
pružnosť tính đàn hồi, uyển chuyển

R
rosný bodbod
rovnováha síl sila
rozpínavosť tính dãn nỡ
rýchlosť vận tốc

S
sekunda zn. S giây
sila zn. F lực
 gravitačná sila zn. Fg lực hấp dẫn của trái 

đất
 otáčavé účinky sily tác dụng quay của lực
 rovnováha síl cân bằng lực
 skladanie síl tổng hợp lực
 tlaková sila lực nén
 trecia sila lực ma sát
 vonkajšia sila ngoại lực
silomer silomery lực kế
skupenstvo skupenstvá trạng thái
 premeny skupenstva thay đổi trạng thái
stlačiteľnosť khả năng nén được
stupeň Celzia zn. oC độ C
stupnica meradlameradlo
svetelná energiaenergia
svetelné znečistenie ô nhiễm ánh sáng
svetelný lúčlúč
svetlo svetlá ánh sáng
 absorbované svetlo ánh sáng hấp thụ
 lom svetla khúc xạ ánh sáng
 odrazené svetlo ánh sáng phản xạ

 prepustené svetlo ánh sáng truyền qua
 rozklad svetla phân chia sánh sáng
 šírenie svetla sự lan truyền ánh sáng
 zdroj svetla nguồn sánh sáng

Š
šošovka šošovky thấu kính

T/Ť
ťažisko ťažiská trọng tâm
 ťažisko telesa trọng tâm của vật thể
tekutosť tính lưu động, độ chảy loãng
teleso telesá vật thể
 kvapalné teleso vật thể lỏng
 plávajúce teleso vật thể lơ lửng
 potápajúce teleso vật thể chìm
 vzájomné pôsobenie telies tác động tương 

hỗ của các vật thể
 vznášajúce sa teleso vật thể nổi
tepelná kapacita zn. c nhiệt dung
tepelná rovnováha cân bằng nhiệt
teplo zn. Q nhiệt
teplomer teplomery nhiệt kế
teplota zn.t nhiệt độ
tlak zn. p áp suất
 atmosférický tlak áp suất khí quyển
 hydrostatický tlak ấp suất chất lỏng
 tlak vzduchu áp suất không khí
tlaková silasila
tona zn. t tấn
topenie sự tan chảy
trecia silasila
trenie ma sát
tuhnutie sự đông đặc
tvrdosť độ cứng

V
váha váhy trọng lượng, ý nghĩa
 rovnoramenné váhy cân đòn
valec valce ống, hình trụ
 odmerný valec ống đong
var sôi
veličina đại lượng
 fyzikálna veličina đại lượng vật lý
vlhkomer vlhkomery ẩm kế
voda vody nước
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vodič vodiče dây dẫn
 elektrický vodič dây điện
 tepelný vodič chất dẫn nhiệt
volt zn. V vôn
voltmeter voltmetre vôn kế
výkon zn. P công suất
vyparovanie sự bốc hơi
vzduch không khí
vzťah ρ = m / V mối quan hệ, công thức

W
watt zn. W oát

Z
zákon odrazu định luật phân xạ
značka značky ký hiệu

Ž
žiarenie sự bức xạ
žiarovka žiarovky bóng đèn điện
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CHÉMIA / HÓA HỌC

A
acetón acetóny axeton
alkán alkány ankan
alkén alkény anken
alkín alkíny ankin
atóm atómy nguyên tử
 štvorväzbovosť atómu uhlíka liên kết bốn 

của nguyên tử cacbon

B
bielkovina bielkoviny chất đạm
bróm zn. Br brôm
bután butány butan

Č
čistenie xử lý, làm sạch
 čistenie odpadových vôd xử lý nước thải
čistiaci prostriedok chất tẩy rửa

D
deriváty uhľovodíkov dẫn xuất hidrocacbon
destilácia chưng cất
draslík zn. K kali
droga drogy ma túy

E
energia energie năng lượng
etán etány etan
etanol etanoly etanol
etén etény êtilen
etín etíny axetylen

F
filtrácia lọc
fluór zn. F flo

H
halogén halogény halogen
hmotnostný zlomok tỷ lệ về khối lượng
horľavina horľaviny chất dễ cháy
horľavosť tính dễ cháy
hydrogenuhličitan sodný natri bicacbonat
hydroxid hydroxidy hydroxit
 hydroxid draselný kali hydroxit
 hydroxid sodný natri hydroxit
 hydroxid vápenatý canxi hydroxit

CH
chémia hóa học
chemická reakciareakcia
chemická zlúčeninazlúčenina
chemické deje quá trình hóa học
chemické značky ký hiệu hóa học
chemický prvok nguyên tố hóa học
chlór zn. Cl clo
chlorid chloridy clorua
 chlorid draselný kali clorua
 chlorid sodný natri clorua

I
indikátor indikátory chất chỉ thị
ión ióny ion
iónová väzbaväzba

J
jed jedy chất độc
jód zn. I iốt

K
kov kovy kim loại
 alkalické kovy kim loại kiềm
kryštalizácia sự kết tinh
kujnosť tính dễ uốn nắn (danh từ)
kyselina kyseliny axit
 kyselina dusičná axit nitric
 kyselina chlorovodíková axit chloric
 kyselina octová axit axetic
 kyselina sírová axit sunfuric
 kyselina uhličitá axit carbonic
kyslík zn. O ôxy

L
laboratórium laboratóriá phòng thí nghiệm
látka látky chất
 chemicky čisté látky chất tinh khiết về hóa học
 rozpustná látka chất hòa tan
lesk lesky lấp lánh, ánh hào quang
liečivo liečivá thuốc
lieh liehy cồn

M
magnet magnety nam châm
magnetizmus từ tính
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metán metány mêtan
metanol metanoly metanol
modrá skalica đồng sunfat
molekula molekuly phân tử

N
neutralizácia sự trung hòa
neutrón neutróny nơtron

O
ocot octy dấm
odparovanie sự bốc hơi
oxid oxidy oxit
 oxid kremičitý silica
 oxid siričitý lưu huỳnh đioxit
 oxid sírový lưu huỳnh trioxit

oxid uhličitý cacbon đioxit
oxid uhoľnatý cacbon monoxit

 oxid vápenatý canxi oxit
 oxidy dusíka các oxit nitơ

P
parafín parafíny parafin
periodická tabuľka prvkov bảng hệ thống 

các nguyên tố
pH stupnica thang đo pH
plast plasty chất dẻo, nhựa
plyn plyny chất khí
 výfukové plyny khí thải
 vzácne plyny khí trơ
polyetylén polyetylény polyetylen
polymér polyméry polymer
polymerizácia phản ứng trùng hợp
prací prostriedok bột giặt
prach bụi
produkt produkty sản phẩm
propán propány propan
protón protóny proton

R
Reakciareakcie phản ứng

endotermické reakcie phản ứng thu nhiệt
 exotermické reakcie phản ứng tỏa nhiệt
 chemická reakcia phản ứng hóa học
 oxidačno-redukčné reakcie phản ứng ôxi 

hóa khử

reaktant reaktanty chất phản ứng
reťazec reťazce chuỗi
 otvorený reťazec chuỗi mở
 uhlíkový reťazec chuỗi cacbon
 uzavretý reťazec chuỗi khép kín
rozpustnosť độ hòa tan
rozpúšťadlo rozpúšťadlá chất dung môi
rozpúšťanie sự hòa tan
rozpúšťať sa rozpúšťa rozpúšťajú nedok. hòa 

tan
roztok roztoky dung dịch
 kvapalný roztok dung dịch lỏng
 nasýtený roztok dung dịch bão hòa
 plynný roztok dung dịch khí
 tuhý roztok dung dịch rắn
 vodný roztok dung dịch nước

S
sacharid sacharidy cacbohydrat
síran sírany sulphat
 síran meďnatý sulphat đồng
 síran vápenatý sunlphat canxi
skupenstvo skupenstvá  trạng thái
sodík zn. Na na-tri
soľ soli muối
splodina splodiny chất thải

T
tuk tuky mỡ
tvrdosť độ cứng

U
uhličitan uhličitany cacbonat
 uhličitan sodný cacbonat natri
 uhličitan vápenatý cacbonat canxi
uhľovodík uhľovodíky hiđrocacbon
 nasýtené uhľovodíky hidrocacbon no
 nenasýtené uhľovodíky hiđrocacbon
usadzovanie lắng đọng

V
väzba väzby liên kết hóa học
 dvojitá väzba liên kết đôi
 iónová väzba liên kết ion
 jednoduchá väzba liên kết đơn
 kovalentná väzba liên kết cộng hóa trị
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 trojitá väzba liên kết ba
vitamín vitamíny vitamin
vlákno vlákna sợi
 syntetické vlákna sợi tổng hợp
voda vody nước
 minerálna voda nước khoáng
 odpadová voda nước thải
 pitná voda nước uống
 úžitková voda nước sinh hoạt
vodík zn. H hydro
vodivosťđộ dẫn

elektrická vodivosť độ dẫn điện
 tepelná vodivosť độ dẫn nhiệt
vzorec vzorce công thức

Z
zásada zásady kiềm
zliatina zliatiny  hợp kim
zlúčenina zlúčeniny hợp chất
 chemická zlúčenina hợp chất hóa học
zlučovanie sự hợp nhất
zmes zmesi hỗn hợp
 rovnorodé zmesi hỗn hợp đồng thể
 rôznorodé zmesi hỗn hợp dị thể

Ž
železo zn. Fe sắt

CHÉMIA / HÓA HỌC











/77/ O
BN

DE
J

G
EG

VL
A

CH
EM

FY
Z

BI
O

PD
A

PV
O

IN
F

M
AT

SJ
L

VLASTIVEDA / ĐẤT NƯỚC HỌC

A
adresa adresy địa chỉ
 adresa bydliska địa chỉ nơi ở

adresa školy địa chỉ nhà trường
atlas atlasy tập bản đồ
auto autá xe ô tô
autobus autobusy xe ô tô buýt

B
baňa bane khu mỏ
bezpečnostné pravidlá các qui định an toàn
bicykel bicykle xe đạp
budova budovy tòa nhà
bydlisko bydliská nơi cư trú

C
cesta cesty con đường
cestovať cestuje cestujú nedok. du hành
cestovný ruch ngành du lịch
cintorín cintoríny nghĩa trang, nghĩa địa

Č
časová priamka mốc thời gian

D
dedina dediny làng nông thôn
deň dni ngày
 sviatočné dni ngày lễ
diaľnica diaľnice đường xa lộ
div divy kỳ quan
 prírodné divy những kỳ quan thiên nhiên
divadlo divadlá nhà hát
dolina doliny thung lũng
dom domy ngôi nhà
doprava giao thông
 nákladná doprava giao thông vận tải 
 osobná doprava vận tải hành khách
dopravná značkaznačka
dopravný prostriedok phương tiện vận tải

E
erb erby biểu trưng

F
farba farby màu sắc
fontána fontány đài phun nước

fotografia fotografie  tấm ảnh

G
galéria galérie nhà trưng bày
glóbus glóbusy quả địa cầu

H
hornina horniny đá, nham thạch
hrad hrady tòa lâu đài
hradby obyč. pomn. thành luỹ, thành trì
hranica hranice biên giới
hymna hymny quốc ca

CH
chodník chodníky vỉa hè
chov chovy sự chăn nuôi
chránená krajinná oblasťoblasť
chránené oblastioblasť
chránené územieúzemie

I
ihrisko ihriská sân chơi, sân thể thao

J
jar jari mùa xuân
jarná rovnodennosť phân điểm xuân
jarné prázdniny prázdniny
jarné sviatkysviatok
jaskyňa jaskyne cái hang động
 ľadová jaskyňa hang động băng đá
jazero jazerá cái hồ
jeseň jesene mùa thu
jesenná rovnodennosť phân điểm thu
jesenné prázdninyprázdniny
juh phía nam
juhovýchod đông nam
juhozápad đông tây

K
kaplnka kaplnky nhà thờ nhỏ
kaštieľ kaštiele nhà trang viên
kino kiná rạp chiếu bóng
kláštor kláštory tu viện
kmeň kmene bộ lạc, thân cây
knižnica knižnice thư viện
kompas kompasy cái la bàn
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kostol kostoly nhà thờ
kostolík kostolíky nhà thờ nhỏ
 drevený kostolík nhà thờ gỗ
kotlina kotliny thung lũng lòng chảo
kraj kraje vùng
krajina krajiny đất nước, phong cảnh, vùng 

miền
 miestna krajina phong cảnh địa phương
kras krasy núi đá vôi
kronika kroniky niên sử ký
kúpele pomn. suối khoáng (số nhiều)
kvapeľ kvaple thạch nhũ

L/Ľ
ľadovec ľadovce tảng băng
láva lávy nham thạch
legenda legendy huyền thoại, lời giải thích
les lesy rừng
 bukový les rừng dẻ gai
 ihličnatý les rừng lá kim
 listnatý les rừng cây rụng lá
letisko letiská sân bay
letné prázdniny prázdniny
leto letá mùa hè
loď lode tàu thủy
lov lovy sự săn bắn
lúka lúky đồng cỏ

M
mapa mapy bản đồ
 mapa krajiny bản đồ đất nước, bản đồ 

vùng
 vlastivedná mapa bản đồ đất nước học
mesto mestá thành phố
 banské mesto thành phố mỏ
 hlavné mesto thủ đô
 krajské mesto thành phố thủ phủ vùng
 kúpeľné mesto thành phố có suối khoáng
mierka mierky tỷ lệ
 kreslená mierka tỷ lệ vẽ
 mierka mapy tỷ lệ bản đồ
mláďa mláďatá con vật mới được sinh ra
močiar močiare đầm lầy
more moria biển
most mosty cái cầu
múzeum múzeá viện bảo tàng

N
nádrž nádrže hồ chứa
námestie námestia quảng trường
nížina nížiny đồng bằng
noc noci buổi tối
Nový rok Năm mới

O
obdobie obdobia thời kỳ, giai đoạn
 ročné obdobie mùa trong năm
obec obce làng, xã
oblasť oblasti vùng, khu vực
 chránená krajinná oblasť khu cảnh quan 

được bảo tồn
chránené oblasti khu vực được bảo vệ

obyvateľ obyvatelia người dân
oddych sự nghỉ ngơi
odpad odpady rác thải

P
pamätihodnosť pamätihodnosti di tích thắng 

cảnh
pamätník pamätníky đài tưởng niệm
pamiatka pamiatky di tích
 historická pamiatka di tích lịch sử
 kultúrne pamiatky di tích văn hóa
 kultúrnohistorická pamiatka di tích lịch 

sử văn hóa
 prírodné pamiatky di tích tự nhiên
Pamiatka zosnulých (Dušičky) Lễ tưởng 

niệm những người đã khuất
park parky công viên
 národný park công viên quốc gia
pasienok pasienky bãi chăn súc vật
pečať pečate con dấu
pieseň piesne bài hát
plán plány kế hoạch
 plán cesty kế hoạch hành trình
 plán obce kế hoạch của xã
pleso plesá hồ trên núi
pohorie pohoria dãy núi
pole polia ruộng đồng
potok potoky dòng suối
povesť povesti truyền thuyết
prales pralesy rừng nguyên thủy
prameň pramene nguồn

VLASTIVEDA / ĐẤT NƯỚC HỌC
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 minerálne pramene các suối nước khoáng
prázdniny pomn.kỳ nghỉ (số nhiều)
 jarné prázdniny kỳ nghỉ xuân
 jesenné prázdniny kỳ nghỉ thu
 letné prázdniny kỳ nghỉ hè
 zimné prázdniny kỳ nghỉ đông
predok predkovia tổ tiên, người tiền bối
priehrada priehrady đập nước
priechod pre chodcov nơi dành cho người đi 

bộ đi qua đường
priepasť priepasti vực (sâu)
priesmyk priesmyky đèo (vùng núi)
príroda thiên nhiên
prístav prístavy cảng
púšť púšte sa mạc

R
radnica radnice tòa thị chính
región regióny khu vực, vùng
rekreácia rekreácie nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng
republika republiky nước cộng hòa
 samostatná republika nước cộng hòa độc 

lập
 Slovenská republika Nước Cộng hòa 

Slovakia
rezervácia rezervácie khu bảo tồn
 mestská pamiatková rezervácia khu bảo 

tồn di tích thành phố
 prírodná rezervácia khu bảo tồn tự nhiên
rieka rieky dòng sông
rodák rodáci người xuất xứ, sinh ra ở đâu
 významný rodák người nổi tiếng sinh ra từ 

một vùng
rybník rybníky ao, hồ

S
semafor semafory đèn hiệu giao thông
sever phía bắc
severovýchod đông bắc
severozápad tây bắc
sídlo sídla trụ sở, nơi trú ngụ
 vidiecke sídla nơi ở, trú ngụ ở nông thôn
skala skaly tảng đá, vách đá
skamenelina skameneliny hóa thạch
skanzen skanzeny nhà bảo tàng ngoài trời
smer smery hướng, phương hướng

 smer na sever hướng ra phía bắc
socha sochy bức tượng
sopka sopky núi lửa
starostlivosť sự chăm sóc
 starostlivosť o zdravie sự chăm sóc sức 

khỏe
 starostlivosť o zver v zime sự chăm sóc 

thú rừng trong mùa đông
 starostlivosť živočíchov o mláďatá sự 

chăm sóc của các động vật với con mới 
sinh

svetová strana hướng chính (bắc, đông, nam, 
tây)

sviatok sviatky ngày lễ
 jarné sviatky ngày lễ mùa xuân
 veľkonočné sviatky ngày lễ Phục sinh
 zimné sviatky ngày lễ mùa đông

Š
škola školy trường học
štát štáty nhà nước, quốc gia
 susedné štáty các nước láng giềng
štátna vlajkavlajka
štátny symbol biểu tượng quốc gia
štátny znak quốc huy
štít štíty đỉnh núi

T
tieň tiene bóng râm
 poludňajší tieň bóng râm buổi chiều
továreň továrne nhà máy
tradícia tradície truyền thống

U/Ú
ulica ulice đường phố
úroda úrody mùa màng
územie územia lãnh thổ
 chránené územie khu lãnh thổ được bảo 

tồn

V
Veľká noc Lễ Phục sinh
veža veže tháp
Vianoce pomn. Lễ Noel
vlajka vlajky lá cờ
 štátna vlajka quốc kỳ

VLASTIVEDA /  ĐẤT NƯỚC HỌC
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vlak vlaky con tàu
voda vody nước
 podzemná voda nước ngầm
vodné toky dòng nước
vodopád vodopády thác nước
vodstvo tổng thể nguồn nước
vojna vojny cuộc chiến tranh
 druhá svetová vojna Chiến tranh thế giới 

thứ hai
 prvá svetová vojna Chiến tranh thế giới 

thứ nhất
vrch vrchy ngọn đồi, đỉnh
východ lối đi ra, phía đông
výlet výlety chuyến đi chơi, đi tham quan
vzdušná čiara đường chim bay

Z
záhrada záhrady vườn
zámok zámky lâu đài
západ phía tây
zber thu hoạch

 zber úrody thu hoạch vụ mùa
zima zimy mùa đông
zimné prázdninyprázdniny
zimné sviatkysviatok
značka značky ký hiệu, biển hiệu
 dopravná značka biển báo 

turistické značkybiển hiệu du lịch
znaky na mapedấu hiệu trên bản đồ
zoologická záhrada vườn bách thú
zrúcanina zrúcaniny đống đổ nát (thường là 

của di tích lịch sử)
zver thú vật

Ž
železnica železnice đường sắt
živočích živočíchy động vật
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GEOGRAFIA / ĐỊA LÝ

A
Afrika châu Phi
Amerika châu Mỹ
Antarktída Châu Nam Cực
Arktída Bắc cực
atlas atlasy tập bản đồ
atmosféra khí quyển
Austrália châu Úc
Ázia châu Á

B
baňa bane khu mỏ
budhizmus đạo Phật
búrka búrky cơn mưa dông

C
cesta cesty con đường
cestovný ruch ngành du lịch
cunami s. i ž. sóng thần

Č
čas časy thời gian

D
dážď dažde mưa
dedina dediny làng
deň dni ngày
dolina doliny thung lũng
dopad slnečných lúčovslnečné lúče
družica družice vệ tinh

E
ekosystém ekosystémy hệ sinh thái
erózia sự xói mòn
Európa châu Âu

F
farba farby màu sắc
fáza Mesiaca chu kỳ mặt Trăng
fotografia fotografie tấm ảnh

G
galaxia galaxie ngân hà, thiên hà
geografia địa lý
geografická sieť mạng lưới địa lý
globálne otepľovanie sựhâm nóng toàn cầu

glóbus glóbusy quả địa cầu
graf grafy đồ thị

H
hinduizmus Ấn Độ giáo
hornina horniny đá, nham thạch
hospodárstvo hospodárstva nền kinh tế
hranica hranice biên giới
hurikán hurikány bão
hustota zaľudnenia mật độ dân số
hviezda hviezdy ngôi sao

CH
chránená krajinná oblasťoblasť
chránené oblastioblasť
chránené územieúzemie

I
islam đạo Hồi

J
jar jari mùa xuân
jarná rovnodennosť phân điểm xuân
jaskyňa jaskyne cái hang động
 ľadová jaskyňa hang động băng đá
jasno prísl. rõ ràng
jazero jazerá hồ nước
jeseň jesene mùa thu
jesenná rovnodennosťphân điểm thu
judaizmus đạo Do Thái
juh phía nam
juhovýchod đông nam
juhozápad đông tây
Jupiter sao Mộc
južný pól Nam cực

K
kaňon kaňony hẻm núi
kartografia bản đồ học
klimatické oblastioblasť
kométa kométy sao chổi
kompas kompasy cái la bàn
kontinent kontinenty lục địa
kontinentalita tính chất lục địa
kotlina kotliny lòng chảo
kraj kraje vùng
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krajina krajiny đất nước
 polárna krajina vùng địa cực
 subtropická krajina vùng cận nhiệt đới
 vysokohorská krajina vùng núi cao
kras krasy đá vôi
kráter krátery miệng núi lửa
kresťanstvo Cơ đốc giáo

L/Ľ
ľad ľady băng đá
ľadovec ľadovce băng hà
 pevninské ľadovce dải băng
láva lávy nham thạch
les lesy rừng
 bukový les rừng dẻ gai
 ihličnaté lesy mierneho pásma rừng lá kim 

ôn đới
 ihličnatý les rừng lá kim
 listnaté lesy mierneho pásma rừng lá rộng 

ôn đới
 listnatý les rừng cây rụng lá
 tropický dažďový les rừng mưa nhiệt đới
leto letá mùa hè
lúka lúky đồng cỏ

M
magma đá mắc ma
mapa mapy bản đồ
 turistická mapa bản đồ du lịch
Mars sao Hỏa
Merkúr sao Thủy
Mesiac Mặt trăng
mesto mestá thành phố
 hlavné mesto thủ đô
meteorológia khí tượng học
mierka mierky tỷ lệ
 mierka mapy tỷ lệ của bản đồ
miešanec miešanci con lai
monzún monzúny gió mùa ở Thái bình dương
more moria biển

N
náboženské zloženie thành phần tôn giáo
nadmorská výška độ cao trên mặt biển
nádrž nádrže hồ chứa

 umelé vodné nádrže các hồ chứa nước 
nhân tạo

národnostné zloženie thành phần dân tộc
Neptún sao Hải Vương
nížina nížiny đồng bằng
noc noci buổi tối
nov chu kỳ Mặt trăng

O
obdobie obdobia mùa
 ročné obdobie mùa trong năm
obec obce làng
obeh Zeme okolo SlnkaZem
objav objavy sự khám phá
 zámorský objav Thời đại khám phá 
oblak oblaky đám mây
oblasť oblasti khu vực

chránená krajinná oblasť khu cảnh quan 
được bảo tồn

chránené oblasti khu vực được bảo vệ
klimatické oblasti khu vực khí hậu

obratník obratníky chí tuyến
 obratník Kozorožca Chí tuyến Nam
obyvateľ obyvatelia người dân
 pôvodní obyvatelia người thổ dân
obyvateľstvo hromad. dân số
 rozmiestnenie obyvateľstva phân bố dân 

cư
 štruktúra obyvateľstva cơ cấu dân cư
oceán oceány đại dương
 svetový oceán đại dương thế giới
odliv odlivy thủy triều rút, nướcxuống
ochrana prírody bảo vệ thiên nhiên
Orion Chòm sao Thợ săn
ostrov ostrovy hòn đảo
ovzdušie bầu không khí

P
pamiatka pamiatky di tích

kultúrne pamiatky di tích văn hóa
kultúrnohistorická pamiatka di tích lịch 

sử văn hóa
prírodné pamiatky di tích tự nhiên

panva panvy lòng chảo, vùng mỏ
park parky công viên
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 národný park Công viên quốc gia
pasát pasáty gió tín phong
pasienok pasienky bãi chăn súc vật
pásmo pásma vùng, múi
 časové pásma các múi giờ
 podnebné pásma các vùng khí hậu
 rastlinné pásma các vùng thực vật
 teplotné pásma các vùng theo nhiệt độ
plán plány kế hoạch
planéta planéty hành tinh
planina planiny bình nguyên
pleso plesá hồ trên núi
plošina plošiny bãi bằng
pobrežie pobrežia bờ biển
počasie thời tiết
podnebie khí hậu
pohorie pohoria dãy núi
polárna noc đêm địa cực
polárne stanice trạm địa cực
polárny deň ngày địa cực
polárny kruh vòng cực
 južný polárny kruh Vòng Nam cực
 severný polárny kruh Vòng Bắc cực
pologuľa pologule bán cầu
 severná a južná pologuľa Bắc và Nam bán 

cầu
 východná a západná pologuľa Đông và 

Tây bán cầu
polojasno prísl.có mây một phần
polostrov polostrovy bán đảo
poludník poludníky kinh tuyến
 nultý poludník kinh tuyến số không
populácia populácie dân số, quần thể
potok potoky dòng suối
povodie povodia lưu vực
prales pralesy rừng nguyên thủy
prameň pramene nguồn
 minerálne pramene các suối nước khoáng
 termálne pramene các suối nước nóng
priehrada priehrady cái đập nước
prieliv prielivy eo biển
prieplav prieplavy con kênh
priesmyk priesmyky đèo (vùng núi)
príliv prílivy thủy triều lên
prisťahovalectvo nhập cư

púšť púšte sa mạc

R
rastlina rastliny thực vật
región regióny vùng, khu vực
republika republiky nước cộng hòa
rezervácia rezervácie khu bảo tồn

mestská pamiatková rezervácia khu bảo 
tồn di tích thành phố

 prírodná rezervácia khu bảo tồn tự nhiên
rieka rieky con sông
rok roky năm
ropa ropy dầu mỏ
rovník rovníky đường xích đạo
rovnobežka rovnobežky đường vĩ tuyến
rozmiestnenie obyvateľstva  obyvateľstvo
rozvodie rozvodia đường phân thủy

S
Saturn sao Thổ
savana savany trảng cỏ (savan)
sever phía bắc
severný pól Bắc cực
severovýchod đông bắc
severozápad tây bắc
sídlo sídla trụ sở, nơi trú ngụ
 vidiecke sídla nơi ở, trú ngụ ở nông thôn
slnečná sústava hệ mặt trời
slnečné lúče tia nắng mặt trời
 dopad slnečných lúčov tầm chiếu của các 

tia nắng mặt trời
slnečné žiareniežiarenie
Slnko Mặt trời
slnovrat slnovraty chí điểm
 letný slnovrat hạ chí
 zimný slnovrat đông chí
smerovník smerovníky biển chỉ hướng
sneh tuyết
sopka sopky núi lửa
spln splny trăng tròn
step stepi thảo nguyên
surovina suroviny nguyên liệu
 nerastné suroviny khoáng chất
svetadiel svetadiely châu lục
svetová strana hướng chính
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Š
šírková pásmovitosť chia vùng theo chiều 

rộng (sự phân chia khí hậu theo khoảng 
cách từ đường xích đạo)

štát štáty quốc gia, nhà nước
 susedné štáty các nước láng giềng
štít štíty đỉnh núi

T
tajfún tajfúny bão nhiệt đới
teplota teploty nhiệt độ
terén terény địa hình
tornádo tornáda lốc xoáy 
tundra tundry đài nguyên

U/Ú
úmorie úmoria lưu vực biển
Urán sao Thiên vương
útes útesy mỏm đá, ghềnh đá
 koralové útesy rạn san hô
územie územia lãnh thổ, khu vực
 chránené územie khu vực bảo tồn

V
vegetačný stupeň giai đoạn thực vật
Veľký voz Chùm sao Bắc Đẩu
Venuša sao Kim
vesmír vũ trụ
vietor vetry gió
víchrica víchrice cơn gió mạnh
voda vody nước
 podzemná voda nước ngầm
vodné toky dòngnước
vodopád vodopády thác nước
vodstvo tổng thể nguồn nước
vrch vrchy ngọn đồi, đỉnh núi
vrstevnica vrstevnice đường đồng mức

východ lối đi ra, phía đông
výšková stupňovitosť biến đổi theo độ cao 

(sự phân chia khí hậu theo độ cao)
vzduch không khí

Z
záliv zálivy vịnh
zamračené u ám, nhiều mây
západ phía tây
Zem Trái đất
 guľatý tvar Zeme hình dạng tròn của Trái 

đất
 obeh Zeme okolo Slnka quỹ đạo của Trái 

đất quanh Mặt trời
 otáčanie Zeme sự quay của Trái đất
zemepisná dĺžka kinh độ
zemepisná šírka vĩ độ
zemetrasenie zemetrasenia động đất
zemská kôra vỏ Trái đất
zemská os trục trái đất
 sklon zemskej osi độ nghiêng của trục Trái 

đất
zemské jadro lõi trái đất
zemský plášť lớp phủ trái đất
zima zimy mùa đông
značka značky biển báo, biển hiệu
 turistické značky các biển báo chỉ dẫn du 

lịch
znaky na mape dấu hiệu trên bản đồ
zrážky mn. č. lượng mưa

Ž
železnica železnice đường sắt
žiarenie žiarenia sự bức xạ, tia phát xạ
 slnečné žiarenie ánh sáng mặt trời
živočích živočíchy động vật
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A
arbitráž arbitráže sự phân xử
archeológarcheológovia nhà khảo cổ
archeológia khảo cổ học
archeologický výskum nghiên cứu khảo cổ
archív archívy viện tư liệu
archivár archivári nhân viên lưu trữ hồ sơ
ateizmus thuyết vô thần
atlas atlasy tập bản đồ

B
Biblia Kinh thánh
blok bloky khối
 hospodársky blok khối kinh tế
 vojenský blok khối quân sự
 východný blok khối phía đông
bronz đồng đỏ
budúcnosť tương lai
bydlisko bydliská nơi ở

C
cech cechy phường hội
centralizácia tập trung hóa
centralizmus chế độ tập trung
cirkev cirkvi giáo hội
cisár cisári hoàng đế
cisárstvo cisárstva đế quốc
civilizácia civilizácie nền văn minh
 riečne civilizácie nền văn minh ở sông

Č
čas časy thời gian
časová priamka dòng thời gian

D
dátum dátumy ngày tháng
dedičstvo dedičstvá di sản
dedina dediny làng
dejepis môn lịch sử
dejiny pomn. lịch sử
 národné dejiny lịch sử dân tộc
 svetové dejiny lịch sử thế giới
deľba práce sự phân chia công việc
demokracia demokracie dân chủ
 aténska demokracia Dân chủ Athena

parlamentná demokracia Đại nghị chế

deportácia deportácie trục xuất
desaťročie desaťročia thập kỷ
diktatúra diktatúry chế độ độc tài
disident disidenti người bất đồng chính kiến
doba doby thời kỳ
 kamenná doba thời kỳ đồ đá
 moderná doba thời hiện đại
 železná doba thời kỳ đồ sắt
Dohoda thỏa thuận, hiệp ước
dôsledok dôsledky hậu quả
duchovenstvo giáo sĩ
dynastia dynastie triều đại

E
encyklopédia encyklopédie từ điển bách khoa
erb erby biểu trưng
etnikum etniká dân tộc
Európska únia Liên minh châu Âu

F
fašistická os phe trục phát-xít
fašizmus chủ nghĩa phát xít
fotografia fotografie ảnh
front fronty mặt trận
 východný front mặt trận phía Đông
 západný front mặt trận phía Tây

G
galéria galérie phòng triển lãm
generácia generácie thế hệ
glóbus glóbusy địa cầu

H
história lịch sử
historik historici nhà sử học
holokaust holocaust
hospodárstvo hospodárstva nền kinh tế
hrad hrady lâu đài
hranica hranice biên giới
 rímske hranice biên giới La mã
humanizmus chủ nghĩa nhân văn

I
industrializácia công nghiệp hóa
integrácia hội nhập

európska integrácia hội nhập châu Âu
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internet internet
islam Hồi giáo

J
jazyk jazyky ngôn ngữ
 národný jazyk ngôn ngữ quốc gia
 spisovný jazyk ngôn ngữ tiêu chuẩn
judaizmus Do Thái giáo

K
kalendár kalendáre lịch
kameň kamene đá
kartografia bản đồ học
kaštieľ kaštiele nhà trang viên
katolík katolíci người Công giáo
keramika keramiky đồ gốm
kláštor kláštory tu viện
klin kliny cái đinh, cái nêm
 pästný klin cái rìu đá cầm tay của người 

tiền sử
kmeň kmene bộ lạc
kniežactvo kniežactvá Công quốc
kniha knihy quyển sách
kníhtlač kníhtlače in sách
knižnica knižnice thư viện
koalícia koalície liên minh
 protihitlerovská koalícia liên minh chống 

Hitler
kódex kódexy qui tắc
 židovský kódex Bộ luật Do thái
kolektivizácia tập thể hóa
kolónia kolónie thuộc địa
kolonializmus chủ nghĩa thực dân
kolonizácia thuộc địa hóa
komunizmus Chủ nghĩa cộng sản
koncentračný tábor trại tập trung
konflikt konflikty cuộc xung đột
kongres kongresy Nghị viện, hội nghị 
 Viedenský kongres Đại hội Viên
Korán Kinh Koran
kostol kostoly nhà thờ
kráľ králi vua
kráľovstvo kráľovstvá vương quốc
kresťanstvo Cơ đốc giáo
kronika kroniky niên sử ký

 školská kronika Sổ truyền thống của 
trường

kultúra kultúry văn hóa
 antická kultúra Văn hóa cổ đại
 stretávanie kultúr Giao lưu văn hóa

L
legenda legendy huyền thoại, lời giải thích
légia légie quân Lê dương
 československé légie Lê dương Tiệp Khắc
 rímske légie Lê dương La Mã
léno léna đất phong
lénny systémsystém
letopočet letopočty lịch kỷ nguyên
lovec lovci người thợ săn

M
maďarizácia Hung-ga-ri hóa
maľba maľby bức tranh
manifestácia manifestácie cuộc biểu tình
 sviečková manifestácia Cuộc biểu tình nến
manufaktúra manufaktúry công xưởng
mapa mapy bản đồ
 dejepisná mapa bản đồ lịch sử
 zemepisná mapa bản đồ địa lý
materiál materiály vật liệu, tư liệu

obrazový materiál tư liệu hình ảnh
meď đồng (nguyên tố hóa học)
médium médiá phương tiện truyền thông
medzník medzníky cột mốc
menšina menšiny thiểu số

národnostná menšina dân tộc thiểu số
mesiac mesiace tháng
mesto mestá thành phố
 banské mesto thành phố mỏ
 stredoveké mesto thành phố thời Trung cổ
mešťan mešťania người thành thị
mier hòa bình
militarizácia quân sự hóa
minulosť quá khứ
modernizácia hiện đại hóa
monarchia monarchie Nhà nước quân chủ
múzeum múzeá viện bảo tàng
mýtus mýty thần thoại, lời đồn đại
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N
náboženské zloženie thành phần tôn giáo
náboženstvo náboženstvá Tôn giáo
nacionalizmus Chủ nghĩa dân tộc
nacizmus Chủ nghĩa quốc xã
národ národy dân tộc
národnosť národnosti (tính) dân tộc
národnostná menšinamenšina
národnostné zloženie thành phần dân tộc
nástroj nástroje công cụ
 kamenný nástroj công cụ bằng đá
 kovový nástroj công cụ bằng kim loại
normalizácia bình thường hóa
novovek thời hiện đại

O
obdobie obdobia thời kỳ, giai đoạn
 historické obdobie giai đoạn lịch sử
 medzivojnové obdobie thời kỳ giữa các 

cuộc chiến
obec obce xã
obeť obete nạn nhân
objav objavy sự khám phá
 zámorský objav khám phá thời đại
obyvateľ obyvatelia người dân
obyvateľstvo hromad. dân cư
 mestské obyvateľstvo dân cư thành phố
obživa kế sinh nhai
odboj odboje cuộc chiến

domáci odboj cuộc chiến trong nước
 protifašistický odboj cuộc chiến chống 

phát xít
 zahraničný odboj cuộc chiến nước ngoài
okupácia okupácie  sự chiếm đóng
olympijské hry Thế vận hội Olympic
oppidum công sự
osvietenstvo thời kỳ khai sáng

P
pamätihodnosť pamätihodnosti di tích thắng 

cảnh
pamätník pamätníky đài tưởng niệm
pamiatka pamiatky di tích
parlament parlamenty Quốc hội
pečať pečate con dấu
písmo písma chữ viết

poddaný poddaní chư hầu, đầy tớ
polis Nhà nước thành bang
povstanie povstania cuộc khởi nghĩa, nổi dậy

protihabsburgské povstanie của khởi 
nghĩa chống lại dòng họ Habsburg

 Slovenské národné povstanie Cuộc khởi 
nghĩa dân tộc Slovak

práca práce công việc
 detská práca công việc trẻ em
prameň pramene nguồn
 grafické pramene những nguồn đồ họa
 historické pramene những nguồn lịch sử
 hmotné pramene những nguồn vật chất

obrazové pramene những nguồn hình ảnh
 písomné pramene những nguồn văn bản
pravek thời cổ đại
predok predkovia người tiền bối, tổ tiên
prevrat prevraty cuộc đảo chính
príčina príčiny nguyên nhân
príslušník príslušníci thành viên
 rodinný príslušník thành viên gia đình
prisťahovalectvo nhập cư
prítomnosť sự có mặt, thời hiện tại
proces procesy quá trình, vụ án
 politický proces phiên tòa dàn dựng
protestant protestanti Tân giáo
protireformácia phong trào phản cải cách
pyramída pyramídy kim tự tháp

R
rakúsko-uhorské vyrovnanie Sự chia tách 

Đế quốc Áo-Hung
reforma reformy cải cách

tereziánske a jozefínske reformy Những 
cải cách thời Nữ hoàng Terezia và Hoàng 
đế Jozef

reformácia Phong trào cải cách kháng nghị
región regióny khu vực, vùng
remeselník remeselníci thợ thủ công
renesancia Thời Phục hưng
republika republiky nước cộng hòa
 Rímska republika Cộng hòa La Mã
revolúcia revolúcie cuộc cách mạng
 nežná revolúcia Cách mạng nhung
 priemyselná revolúcia cách mạng công 

nghiệp
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 Veľká francúzska revolúcia Cách mạng 
Pháp

revolučný rok 1848/49  rok
režim režimy chế độ
 totalitný režim chế độ độc tài
Riman Rimania người Roma
ríša ríše đế quốc
 Rímska ríša Đế quốc La Mã
robotník robotníci người công nhân
rod rody dòng họ
rodostrom rodostromy gia phả
rok roky năm
 revolučný rok 1848/49 năm cách mạng 

1848/49
roľník roľníci người nông dân

S
skanzen skanzeny nhà bảo tàng ngoài trời
spoločnosť spoločnosti xã hội
 stredoveká spoločnosť xã hội thời trung cổ
 vrstvy spoločnosti các tầng lớp xã hội
spolok spolky nhóm, hội
spoluobčan spoluobčania đồng bào
starovek thời cổ đại
storočie storočia thế kỷ
stredovek Thời Trung cổ
svet svety thế giới

novoveký svet thế giới hiện đại
 praveký svet thế giới tiền sử
 staroveký svet thế giới cổ đại
 stredoveký svet thế giới trung cổ
sviatok sviatky ngày lễ
systém systémy hệ thống
 lénny systém chế độ đất phong
 politický systém hệ thống chính trị

Š
školstvo ngành giáo dục
šľachta hromad. tầng lớp quý tộc
štát štáty nhà nước, quốc gia
 mestský štát thành quốc
 národný štát quốc gia dân tộc
 nástupnícke štáty quốc gia thừa kế

T
technika techniky kỹ thuật
tisícročie tisícročia thiên niên kỷ
totalita totality chủ nghĩa toàn trị
továreň továrne nhà máy
tradícia tradície truyền thống
Trojspolok Liên minh ba nước

U/Ú
univerzita univerzity trường đại học tổng hợp
ústava ústavy hiến pháp
 Ústava Slovenskej republiky Hiến pháp 

nước Cộng hòa Slovakia

V
vazal vazali chư hầu, đầy tớ
veda vedy khoa học
veža veže tháp
vojak vojaci người lính
 detský vojak người lính nhí
vojna vojny chiến tranh
 druhá svetová vojna Chiến tranh thế giới 

thứ hai
 jadrová vojna chiến tranh hạt nhân
 prvá svetová vojna chiến tranh thế giới thứ 

nhất
 studená vojna chiến tranh lạnh
 totálna vojna chiến tranh toàn diện
výprava výpravy chuyến đi làm nhiệm vụ
 križiacke výpravy Thập tự chinh
vysťahovalectvo di cư

Z
zákon zákony qui luật, định luật
zákonník zákonníky bộ luật
zázemie hậu phương, hậu cứ
zberač zberači người đi thu thập
znárodnenie quốc hữu hóa

Ž
železná opona bức màn sắt
železo sắt
župa župy hạt (đơn vị hành chính)
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A
anorexia chán ăn
analýza analýzy sự phân tích
angažovanosť sự tham gia, liên kết
 občianska angažovanosť sự tham gia, liên 

kết của công dân
ateizmus thuyết vô thần

B
budúcnosť tương lai
bydlisko bydliská nơi ở

C
cestovný ruch ngành du lịch
cirkev cirkvi giáo hội

Č
čas časy thời gian
 voľný čas thời gian rỗi
činnosť činnosti hoạt động
 charitatívna činnosť hoạt động từ thiện
 mimoškolská činnosť hoạt động ngoại 

khóa
 mimovyučovacia činnosť hoạt động ngoài 

giờ học
člen členovia thành viên
 člen rodiny  rodina
človek ľudia con người/ mọi người

zdravotne postihnutý človek người bị tàn 
tật

D
dedičnosť tính di truyền
dedina dediny làng
demokracia demokracie nền dân chủ
 nepriama demokracia nền dân chủ gián 

tiếp
 priama demokracia dân chủ trực tiếp
 princíp demokracie nguyên tắc dân chủ
deň dni ngày
 deň pracovného pokoja ngày nghỉ
 pamätný deň ngày tưởng niệm
dieťa deti đứa trẻ, con, đứa bé
diskriminácia sự phân biệt đối xử, kỳ thị
 prejav diskriminácie biểu hiện của kỳ thị
dobrovoľníctvo tự nguyện

dôsledok dôsledky hậu quả

E
ekonómia kinh tế, môn kinh tế học
ekonomická otázka câu hỏi kinh tế
ekonomický život đời sống kinh tế
ekonomika ekonomiky nền kinh tế

príkazová ekonomika nền kinh tế chỉ huy
 trhová ekonomika nền kinh tế thị trường

zmiešaná ekonomika nền kinh tế hỗn hợp
erb erby biểu trưng
etnikum etniká dân tộc
Európska únia Liên minh châu Âu
extrémizmus chủ nghĩa cực đoan

F
funkcia rodiny  rodina
funkcia vlády  vláda

G
gramotnosť gramotnosti sự hiểu biết, có kiến 

thức
 finančná gramotnosť hiểu biết về tài chính

H
hierarchia hệ thứ bậc
hodnota hodnoty giá trị
hymna hymny quốc ca

CH
charakterová vlastnosť vlastnosť

I
identita nhân dạng
individualita tính chất cá nhân
inštitúcia inštitúcie cơ quan, tổ chức
 banková inštitúcia tổ chức ngân hàng
 inštitúcia EÚ tổ chức của EU
 nebanková inštitúcia tổ chức phi ngân 

hàng
islam Hồi giáo

J
jazyk jazyky ngôn ngữ
 národný jazyk ngôn ngữ quốc gia
jednotlivec jednotlivci từng cá nhân
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K
kariéra kariéry đường công danh
kolektív kolektívy tập thể
komunikácia komunikácie sự liên lạc, giao 

thông
 asertívna komunikácia giao tiếp quyết 

đoán
 efektívna komunikácia giao tiếp hiệu quả
 sociálna komunikácia truyền thông xã hội
konanie konania hành vi, sự giải quyết
 protiprávne konanie hành vi trái pháp luật
konflikt konflikty cuộc xung đột
kresťanstvo Cơ đốc giáo
kronika kroniky niên sử ký
 školská kronika sổ truyền thống của trường
kult kulty sự sùng bái
kultúra kultúry văn hóa
kupujúci kupujúci người mua

L/Ľ
legenda legendy huyền thoại, lời giải thích
ľudské práva a slobody  právo

M
médium médiá phương tiện truyền thông
menšina menšiny thiểu số
 národnostná menšina dân tộc thiểu số
mesto mestá thành phố
mier hòa bình
migrácia sự di dân
minulosťquá khứ

N
náboženstvo náboženstvá tôn giáo
napätie napätia sự căng thẳng, hiệu điện thế
 politické napätie căng thẳng về chính trị
 sociálne napätie căng thẳng xã hội
národ národy dân tộc
národnosť národnosti dân tộc
národnostná menšina  menšina
názor názory quan điểm
nevina vô tội
norma normy tiêu chuẩn
 právne normy các quy phạm pháp luật

O
občan občania công dân
občianstvo quốc tịch
obec obce xã
obezita bệnh béo phì
obhajoba obhajoby sự bào chữa
oddych sự nghỉ ngơi
opodstatnenosť vùng, khu vực
osobnosť osobnosti nhân cách
 osobnosť človeka nhân cách con người
 typ osobnosti kiểu nhân cách

P
pamäť pamäte trí nhớ, trí tưởng
pamiatka pamiatky di tích
parlament parlamenty quốc hội
pasivita tính tiêu cực
pečať pečate con dấu
plán plány kế hoạch
 územný plán qui hoạch địa phương
podnikanie kinh doanh
 základné formy podnikania các hình thức 

kinh doanh cơ bản
podnikateľ podnikatelia doanh nghiệp
pohlavie pohlavia giới tính
porušovanie sự vi phạm
postavenie postavenia vị trí, chức vụ

postavenie jednotlivca vị trí của cá nhân
postoj postoje thái độ, lập trường
postup postupy trình tự
potreba potreby nhu cầu
povinnosť povinnosti nghĩa vụ
povolanie povolania nghề nghiệp
 voľba povolania lựa chọn nghề nghiệp
pozícia pozície vị trí
pravidlo pravidlá qui định
právo práva quyền lợi
 Dohovor o právach dieťaťa Công ước về 

quyền của trẻ em
ľudské práva a slobody nhân quyền và tự 

do
 ľudské práva nhân quyền
 práva dieťaťa quyền của trẻ em
právna spôsobilosť  spôsobilosť
právne normy  norma

OBČIANSKA NÁUKA / GIÁO DỤC CÔNG DÂN
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právny predpis  predpis
predávajúci predávajúci người bán
predpis predpisy qui định
 právny predpis qui định pháp luật
predsudok predsudky thành kiến, định kiến
prezumpcia neviny nguyên tắc suy đoán vô 

tội
priateľ priatelia người bạn (thân thiết)
príbuzný príbuzní họ hàng
príčina príčiny nguyên nhân
príklad príklady thí dụ
prínos prínosy sự đóng góp
prisťahovalectvo nhập cư
prítomnosť sự có mặt, thời hiện tại
problém problémy vấn đề
profesia profesie nghề nghiệp
profesijná orientácia định hướng nghề 

nghiệp

R
rasa rasy chủng tộc
rasizmus chủ nghĩa chủng tộc
región regióny khu vực, vùng
reklamácia reklamácie sự khiếu nại
republika republiky nước cộng hòa
 Slovenská republika Nước Cộng hòa 

Slovakia
riziko riziká mối nguy hại, rủi ro
 miera rizika mức độ rủi ro
rodič rodičia cha mẹ
rodina rodiny gia đình
 člen rodiny thành viên gia đình
 funkcia rodiny chức năng của gia đình
 poslanie rodiny sứ mệnh của gia đình
rodokmeň rodokmene phả hệ
rodostrom rodostromy gia phả
rola roly nhiệm vụ, vai trò
 spoločenská rola vai trò xã hội
rozdiel rozdiely sự khác biệt, chênh lệch
rozmanitosť rozmanitosti sự đa dạng
rozpočet rozpočty ngân sách
 osobný rozpočet ngân sách cá nhân
 rodinný rozpočet ngân sách gia đình
rozvod rozvody sự ly dị

S
samospráva samosprávy cơ quan tự quản
 školská samospráva tự quản ở trường
 triedna samospráva tự quản ở lớp
sekta sekty giáo phái
skupina skupiny nhóm
 sociálne skupiny nhóm xã hội
sloboda slobody sự tự do
 ľudská sloboda tự do của con người
služba služby dịch vụ
socializácia xã hội hóa

socializácia jednotlivca xã hội hóa cá nhân
spoločenstvo spoločenstvá cộng đồng
spoločnosť spoločnosti xã hội, công ty
 fungovanie spoločnosti sự hoạt động của 

xã hội, công ty
 štruktúra spoločnosti cấu trúc của xã hội, 

công ty
 vrstvy spoločnosti các tầng lớp xã hội
spolunažívanie sự chung sống cùng nhau
 viacgeneračné spolunažívanie sự chung 

sống cùng nhau của nhiều thế hệ
spoluobčan spoluobčania đồng bào
spolupráca spolupráce sự hợp tác
spotreba spotreby sự tiêu thụ, tiêu dùng
spotrebiteľ spotrebitelia người tiêu dùng
 ochrana spotrebiteľa sự bảo vệ người tiêu 

dùng
spôsobilosť spôsobilosti có đủ năng lực
 právna spôsobilosť năng lực pháp lý
 spôsobilosť na povolanie năng lực chuyên 

môn
 spôsobilosť na právne úkony năng lực cho 

các hành vi pháp lý
starosta starostovia thị trưởng
status statusy tình trạng
stereotyp stereotypy khuôn mẫu, dập khuôn
 rodový stereotyp khuôn mẫu giới tính
stres sự căng thẳng
súčasnosť hiện tại
sused susedia hàng xóm
súťaženie sự thi đấu
svet svety thế giới
sviatok sviatky ngày lễ
 štátny sviatok ngày lễ quốc gia

OBČIANSKA NÁUKA / GIÁO DỤC CÔNG DÂN
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symbol symboly biểu tượng
 štátny symbol biểu tượng quốc gia
systém systémy hệ thống
 politický systém hệ thống chính trị
 školský systém hệ thống giáo dục

Š
šikanovanie sự bắt nạt
škola školy trường học
školská samospráva  samospráva
školská trieda  trieda
školský poriadok nội qui nhà trường
školský systém  systém
školstvo ngành giáo dục
štát štáty nhà nước, quốc gia
štátna moc quyền lực nhà nước
štátna vlajka  vlajka
štátne symboly  symbol

T
temperament temperamenty tính khí
terorizmus chính sách khủng bố
tolerancia tolerancie sự bao dung, rộng 

lượng
tovar tovary hàng hóa
továreň továrne nhà máy
tradícia tradície truyền thống
trh trhy chợ, thị trường
trhová ekonomika  ekonomika
trhový mechanizmus cơ chế thị trường
trieda triedy lớp học, hạng, giai cấp
 školská trieda lớp học

U/Ú
učenie học (danh từ)
učiteľ učitelia thầy giáo
 učiteľka učiteľky cô giáo
úrad úrady cơ quan
urbanizácia thành thị hóa
ústava ústavy hiến pháp

Ústava Slovenskej republiky Hiến pháp 
nước Cộng hòa Slovakia

utečenec utečenci người chạy nạn

V
vandalizmus sự phá hoại

vedomie ý thức
 občianske vedomie ý thức công dân
 sociálne vedomie ý thức xã hội
vek tuổi
vláda vlády chính phủ
 forma vlády hình thức chính phủ  
 funkcia vlády chức năng của chính phủ
vlajka vlajky lá cờ
 štátna vlajka quốc kỳ
vlasť tổ quốc
vlastnosť vlastnosti tính chất
 charakterová vlastnosť đặc điểm tính cách
vodca vodcovia nhà lãnh đạo
vojna vojny chiến tranh
voľby pomn. cuộc bầu cử (số nhiều)
 komunálne voľby bầu cử địa phương
 parlamentné voľby bầu cử quốc hội
 prezidentské voľby bầu cử tổng thống
výber výbery sự lựa chọn
význam významy ý nghĩa
vzdelanie trình độ văn hóa
vzor vzory mẫu
vzťah vzťahy mối quan hệ
 medziľudské vzťahy quan hệ người với 

người
 sociálne vzťahy quan hệ xã hội

Z
zdravie sức khỏe
zdroj zdroje nguồn
zmena zmeny sự thay đổi
 sociálna zmena thay đổi xã hội
znak znaky dấu hiệu
 znak rodiny dấu hiệu của gia đình
 znak štátu dấu hiệu của nhà nước 
zodpovednosť trách nhiệm
 trestná zodpovednosť trách nhiệm hình sự

Ž
žiacka školská rada hội đồng học sinh ở 

trường
žiak žiaci học sinh
životný štýl lối sống
župa župy hạt (đơn vị hành chính)



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 / 
TỔNG QUAN VỀBIẾN ĐỔI VÀ CHIA ĐỘNG TỪ THEO CÁC THỜI 

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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