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‡·Á‡ˆ  odstavec
‡‚‡Ì„‡‰ÌÂ ÏËÒÚÂˆÚ‚Ó  avantgardní 

umění
‡‚ÚÓ·¥Ó„‡Ù¥fl  autobiografie
‡‚ÚÓ  autor
‡Á·ÛÍ‡, ‡·ÂÚÍ‡, ‡ÎÙ‡‚¥Ú  abeceda
‡ÍÚÓ, ‡ÚËÒÚ  herec
‡ÎÂ„Ó¥fl  alegorie
‡ÌÂÍ‰ÓÚ  anekdota
‡ÌÚË˜ÌËÈ Ò‚¥Ú, ‡ÌÚË˜Ì¥ÒÚ¸  antika
‡ı‡ªÁÏ  archaismus
‡ÒËÏ¥Îflˆ¥fl, ÛÔÓ‰¥·ÌÂÌÌfl Á‡ 

‰Á‚¥ÌÍ¥ÒÚ˛  spodoba znělosti
·‡ÈÍ‡  bajka
·‡Î‡‰‡  balada
·‡ÎÂÚ  balet
·¥·Î¥ÓÚÂÍ‡  knihovna
·¥Ó„‡Ù¥fl  biografie
·¥Ó„‡Ù¥fl, ÊËÚÚπÔËÒ, 

‡‚ÚÓ·¥Ó„‡Ù¥fl  životopis
·Î‡ÌÍ  tiskopis
·Û‰Ó‚‡ ÒÎ¥‚  stavba slov
‚ÂÎËÍ‡ Î¥ÚÂ‡  velké písmeno
‚Ë„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl, ‰ÂÍÎ‡Ï‡ˆ¥fl  přednes 

(recitace)
‚Ë„ÛÍË  citoslovce
‚Ë‰‡‚ÌËˆÚ‚Ó  nakladatelství
‚Ë‰‡‚ÌËˆÚ‚Ó  vydavatelství
‚ËÏÓ‚‡  výslovnost
‚ËÔËÒÍË, ‚ËÚfl„Ë  výpisky
‚ËÒÎ¥‚, ‚Ë‡Á, Á‚ÓÓÚ, ÔËÏÓ‚Í‡, 

ÔËÍ‡ÁÍ‡  rčení
‚¥‰Ï¥Ì˛‚‡ÌÌfl  skloňování
‚¥‰Ï¥ÌÍÓ‚Â Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl  pádová 

otázka
‚¥‰Ï¥ÌÓÍ  pád

‚¥‰Ï¥ÌÓÍ ÔËÈÏÂÌÌËÍÓ‚ËÈ  pád 
předložkový

‚¥‰Ï¥ÌÓÍ ÔÓÒÚËÈ 

(·ÂÁÔËÈÏÂÌÌËÍÓ‚ËÈ)  pád 
prostý

‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl  poměr (ve větné sklad-
bě)
‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl „‡‰‡ˆ¥ÈÌÂ  poměr 

stupňovací
‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl Ì‡ÒÎ¥‰ÍÓ‚Â  poměr 

důsledkový
‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl ÔË˜ËÌË  poměr 

příčinný
‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl ÔÓÚËÒÚ‡‚ÌÂ  poměr 

odporovací
‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl ÓÁ‰¥ÎÓ‚Â  poměr 

vylučovací
‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl ÒÛfl‰ÌÓÒÚ¥  poměr 

slučovací
‚¥¯  báseň
‚¥¯  verš

‚¥¯ ‚¥Î¸ÌËÈ  verš volný
‚¥¯ ËÏÓ‚‡ÌËÈ  verš vázaný
‚¥¯¥ ‚ ÔÓÁ¥, ·¥Î¥ ‚¥¯¥  próza 

básnická (neboli básně v próze)
‚¥¯Ó‚ËÈ ÓÁÏ¥, ÏÂÚ  metrum
‚Î‡ÒÌ¥ Ì‡Á‚Ë  vlastní jména
‚ÒÚ‡‚ÌÂ ÒÎÓ‚Ó, ‚ÒÚ‡‚ÌÂ 

Â˜ÂÌÌfl  vsuvka
„¥ÏÌ  hymnus
„Îfl‰‡˜  divák
„ÓÎÓ‚Ì¥ ˜ÎÂÌË Â˜ÂÌÌfl  skladební 

dvojice základní
„ÓÎÓÒÌ¥ (Á‚ÛÍË)  samohlásky

„ÓÎÓÒÌ¥ ‰Ó‚„¥  samohlásky dlouhé
„ÓÎÓÒÌ¥ ÍÓÓÚÍ¥  samohlásky 

krátké
„‡‰‡ˆ¥fl  gradace
„‡Ï‡ÚË˜ÌÂ ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÌfl  shoda
„‡Ï‡ÚËÍ‡  mluvnice
„ÛÏ‡Ì¥ÁÏ  humanismus
„ÛÏÓ  humor
‰‡‰‡ªÁÏ  dadaismus
‰‡ÍÚËÎ¸  daktyl

A
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‰‚ÓÍ‡ÔÍ‡  dvojtečka
‰ÂÍ‡‰‡ÌÒ, Á‡ÌÂÔ‡‰  dekadence
‰ÂÚÂÏ¥Ì‡ˆ¥fl, ‰ÂÚÂÏ¥Ì‡ÚË‚Ì¥ 

‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl  určování
‰ËÒÍÛÒ¥fl  diskuse
‰ËÙÚÓÌ„Ë  dvojhlásky
‰¥‡ÎÂÍÚ, Ì‡¥˜˜fl, „Ó‚¥, 

„Ó‚¥Í‡  nářečí
‰¥‡ÎÓ„  dialog
‰¥π‚¥‰Ï¥Ì˛‚‡ÌÌfl  časování sloves
‰¥πÒÎ¥‚ÌËÈ ‚Ë‰  slovesný vid

‰¥πÒÎ¥‚ÌËÈ ‚Ë‰ ‰ÓÍÓÌ‡ÌËÈ  slo-
vesný vid dokonavý

‰¥πÒÎ¥‚ÌËÈ ‚Ë‰ ÌÂ‰ÓÍÓÌ‡ÌËÈ  slo-
vesný vid nedokonavý

‰¥πÒÎÓ‚‡  slovesa
‰¥πÒÎÓ‚‡ ‰ÓÍÓÌ‡ÌÓ„Ó ‚Ë‰Û  slove-

sa dokonavá
‰¥πÒÎÓ‚‡ Á‡ÔÂÂ˜Ì¥  slovesa 

záporná
‰¥πÒÎÓ‚‡ Á‚’flÁÍË  slovesa sponová
‰¥πÒÎÓ‚‡ Á‚ÓÓÚÌ¥  slovesa zvratná
‰¥πÒÎÓ‚‡ ÌÂ‰ÓÍÓÌ‡ÌÓ„Ó ‚Ë‰Û  slo-

vesa nedokonavá
‰¥πÒÎÓ‚‡ ÒÚ‚Â‰ÊÛ‚‡Î¸Ì¥  slovesa 

kladná
‰¥πÒÎÓ‚Ó ‰ÓÔÓÏ¥ÊÌÂ  sloveso po-

mocné
‰¥πÔËÍÏÂÚÌËÍË ÏËÌÛÎÓ„Ó 

˜‡ÒÛ  příčestí minulé
‰¥πÔËÍÏÂÚÌËÍË Ô‡ÒË‚Ì¥  příčestí 

trpné
‰¥πÔËÍÏÂÚÌËÍË  přídavná jména 

slovesná
‰¥πÔËÒÎ¥‚ÌËÍ  přechodník

‰¥πÔËÒÎ¥‚ÌËÍ ÏËÌÛÎÓ„Ó 
˜‡ÒÛ  přechodník minulý

‰¥πÔËÒÎ¥‚ÌËÍ ÚÂÔÂ¥¯Ì¸Ó„Ó 
˜‡ÒÛ  přechodník přítomný

‰¥fl, ‡ÍÚ  dějství (jednání)
‰¥fl, ÔÓ‰¥fl  děj
‰ÊÂÂÎÓ (Ú‚ÓÛ ÏËÒÚÂˆÚ‚‡)  před-

loha
‰Ó‰‡ÚÓÍ  předmět
‰‡Ï‡ ‡·ÒÛ‰Û  drama absurdní
‰‡Ï‡  drama

‰‡Ï‡, Ô’πÒ‡  činohra
‰‡Ï‡ÚËÁ‡ˆ¥fl  dramatizace
‰‡Ï‡ÚÛ„  dramatik
‰Û„Ófl‰ÌËÈ ˜ÎÂÌ Â˜ÂÌÌfl  větný 

člen rozvíjející
‰ÛÍÓ‚‡Ì‡ Î¥ÚÂ‡  tiskací písmeno
Â‚ÙÂÏ¥ÁÏ  eufemismus
ÂÍ‚¥‚‡ÎÂÌÚË Â˜ÂÌÌfl  větné ekvi-

valenty
ÂÍÁËÒÚÂÌˆ¥‡Î¥ÁÏ  existencialismus
ÂÍÒÔÂÒ¥ÓÌ¥ÁÏ  expresionismus
ÂÎÂ„¥fl  elegie
ÂÎ¥ÔÒ, ÂÎ¥ÔÒËÒ  elipsa (výpustka)
ÂÌÍÎ¥ÚËÍË  příklonky
ÂÔ¥„‡Ï‡  epigram
ÂÔ¥ÁÓ‰  epizoda
ÂÔ¥Í‡  epika
ÂÔ¥ÎÓ„  epilog
ÂÔ¥Ú‡Ù¥fl  epitaf
ÂÔ¥ÚÂÚ  epiteton (básnický přívlastek)
ÂÔÓÒ  epos

ÂÔÓÒ „ÂÓª˜ÌËÈ  epos hrdinský
ÂÔÓÒ ÎËˆ‡Ò¸ÍËÈ  epos rytířský

ÂÒÂ, Î¥ÚÂ‡ÚÛÌËÈ Ì‡ËÒ  esej
Ê‡Ì  žánr
ÊÛÌ‡Î  časopis
Á‡‚¥‰Û˛˜ËÈ Î¥ÚÂ‡ÚÛÌËÏ ‚¥‰‰¥ÎÓÏ 

ÚÂ‡ÚÛ  dramaturg
Á‡„‡‰Í‡  hádanka
Á‡„‡Î¸ÌÓ‚ÊË‚‡Ì‡ ˜ÂÒ¸Í‡ 

ÏÓ‚‡  obecná čeština
Á‡ÈÏÂÌÌËÍË  zájmena

Á‡ÈÏÂÌÌËÍË ‚¥‰ÌÓÒÌ¥  zájmena 
vztažná

Á‡ÈÏÂÌÌËÍË ‚Í‡Á¥‚Ì¥  zájmena 
ukazovací

Á‡ÈÏÂÌÌËÍË Á‡ÔÂÂ˜Ì¥  zájmena 
záporná

Á‡ÈÏÂÌÌËÍ Á‚ÓÓÚÌËÈ  zájmeno 
zvratné

Á‡ÈÏÂÌÌËÍË ÌÂÓÁÌ‡˜ÂÌ¥  zájmena 
neurčitá

Á‡ÈÏÂÌÌËÍË ÓÒÓ·Ó‚¥  zájmena 
osobní

Е
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Á‡ÈÏÂÌÌËÍË ÔËÚ‡Î¸Ì¥  zájmena 
tázací

Á‡ÈÏÂÌÌËÍË ÔËÒ‚¥ÈÌ¥  zájmena 
přivlastňovací

Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl, ÙÎÂÍÒ¥fl  koncovka
Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ‚¥‰Ï¥ÌÍ‡ 

(‚¥‰Ï¥ÌÍÓ‚Â)  koncovka pádová
Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ÓÒÓ·Ó‚Â  koncovka 

osobní
Á‡ÍÎËÌ‡ÌÌfl  zaklínadlo
Á‡Î ‰Îfl „Îfl‰‡˜¥‚  hlediště
Á‡ÔÂÂ˜ÂÌÌfl  zápor

Á‡ÔÂÂ˜ÂÌÌfl „‡Ï‡ÚË˜ÌÂ  zápor 
mluvnický

Á‡ÔÂÂ˜ÂÌÌfl „‡Ï‡ÚË˜ÌÂ 
ÔÓ‚ÌÂ  zápor mluvnický větný

Á‡ÔÂÂ˜ÂÌÌfl „‡Ï‡ÚË˜ÌÂ 
˜‡ÒÚÍÓ‚Â  zápor mluvnický 
členský

Á‡ÔÂÂ˜ÂÌÌfl ÎÂÍÒË˜ÌÂ  zápor 
slovní

Á‡ÔÂÂ˜ÂÌÌfl ÔÓ‰‚¥ÈÌÂ  zápor 
dvojí

Á‡fl‚‡, ÍÎÓÔÓÚ‡ÌÌfl, ÔÓı‡ÌÌfl  žá-
dost

Á‚ÂÚ‡ÌÌfl  oslovení
Á‚ÛÍ  hláska
Á‚ÛÍÓÌ‡ÒÎ¥‰Û‚‡ÌÌfl, 

ÓÌÓÏ‡ÚÓÔÂfl  zvukomalba
ÁÌ‡˜ÂÌÌfl  význam

ÁÌ‡˜ÂÌÌfl „‡Ï‡ÚË˜ÌÂ  význam 
mluvnický

ÁÌ‡˜ÂÌÌfl Â˜Ó‚Â  význam věcný
ÁÌ‡Í ÔËÚ‡ÌÌfl  otazník
ÁÌ‡Í ÓÍÎËÍÛ  vykřičník
ÁÌ‡Í  značka
Á’flÒÛ‚‡ÌÌfl ÓÒÌÓ‚ÌÓª ‰ÛÏÍË, 

¥‰Âª  pointování
¥Î˛ÒÚ‡ˆ¥fl  ilustrace
¥Î˛ÒÚ‡ÚÓ  ilustrátor
¥ÏÂÌÌ‡ ˜‡ÒÚËÌ‡ ÒÍÎ‡‰ÂÌÓ„Ó 

¥ÏÂÌÌÓ„Ó ÔËÒÛ‰Í‡, 
ÔÂ‰ËÍ‡ÚË‚ÌÂ ÓÁÌ‡˜ÂÌÌfl 
(‰ÛÔÎÂÍÒË‚)  doplněk

¥ÏÂÌÌËÍË  podstatná jména

¥ÏÂÌÌËÍË ‡·ÒÚ‡ÍÚÌ¥  podstatná 
jména abstraktní

¥ÏÂÌÌËÍË ‚¥‰‰¥πÒÎ¥‚Ì¥  podstatná 
jména slovesná

¥ÏÂÌÌËÍË - ‚Î‡ÒÌ¥ Ì‡Á‚Ë  podstat-
ná jména vlastní

¥ÏÂÌÌËÍË - Á‡„‡Î¸Ì¥ Ì‡Á‚Ë  pod-
statná jména obecná

¥ÏÂÌÌËÍË Á·¥Ì¥  podstatná jména 
hromadná

¥ÏÂÌÌËÍË ÍÓÌÍÂÚÌ¥  podstatná 
jména konkrétní

¥ÏÂÌÌËÍË ÏÌÓÊËÌÌ¥  podstatná 
jména pomnožná

¥ÏÂÌÌËÍË Â˜Ó‚ËÌÌ¥  podstatná 
jména látková

¥ÏÔÂÒ¥ÓÌ¥ÁÏ  impresionismus
¥Ì‚ÂÒ¥fl, ÁÏ¥Ì‡ ÔÓfl‰ÍÛ ÒÎ¥‚  inver-

ze (změna) slovosledu
¥ÌÚÂ‚’˛  interview
¥ÌÚÂÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ  slovo meziná-

rodní
¥ÌÚÓÌ‡ˆ¥fl  intonace
¥ÌÙ¥Ì¥ÚË‚ (ÌÂÓÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÙÓÏ‡)  in-

finitiv (tvar neurčitý)
¥ÓÌ¥fl  ironie
¥ÒÚÓ¥fl Î¥ÚÂ‡ÚÛË  literární historie
¥ÒÚÓËÁÏ  historismus
Í‡ÁÍ‡  pohádka

Í‡ÁÍa ÍÎ‡ÒË˜Ì‡  pohádka klasická
Í‡ÁÍ‡ ÒÛ˜‡ÒÌ‡  pohádka moderní

ÍÂÛ‚‡ÌÌfl  řízenost
ÍÎ‡ÒËˆËÁÏ  klasicismus
ÍÌË„‡  kniha
ÍÓÏ‡, ÁÌ‡Í ‰Ó‚„ÓÚË (‰Ó‚„ÓÚ‡)  čár-

ka
ÍÓÏÂ‰¥fl  komedie
ÍÓÏÂÌÚ‡  komentář
ÍÓÏÔÓÁËˆ¥fl  kompozice

ÍÓÏÔÓÁËˆ¥fl ‚¥Î¸Ì‡  kompozice 
volná

ÍÓÏÔÓÁËˆ¥fl Î‡Ìˆ˛„Ó‚‡ 
(ÔÓÒÎ¥‰Ó‚Ì‡)  kompozice řetě-
zová

І

К
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ÍÓÏÔÓÁËˆ¥fl Ô‡‡ÎÂÎ¸Ì‡  kompo-
zice prolínavá (paralelní)

ÍÓÏÔÓÁËˆ¥fl ‡ÏÓ˜Ì‡  kompozice 
rámcová

ÍÓÏÔÓÁËˆ¥fl 
ÂÚÓÒÔÂÍÚË‚Ì‡  kompozice 
retrospektivní

ÍÓÏÔÓÁËˆ¥fl ÛÒÚ‡ÎÂÌ‡/
ÒÚ‡Îa  kompozice pevná

ÍÓÏÔÓÁËˆ¥fl ıÓÌÓÎÓ„¥˜Ì‡  kom-
pozice chronologická

ÍÓÌÚ‡ÒÚ  kontrast
ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ¥fl  přiřazování
ÍÓ‡Ì  korán
ÍÓ¥Ì¸ ÒÎÓ‚‡  kořen slova
ÍÓÓÚÍ¥ ÙÓÏË 

ÔËÍÏÂÚÌËÍ¥‚  jmenné tvary pří-
davných jmen

Í‡ÔÍ‡ Á ÍÓÏÓ˛  středník
Í‡ÔÍ‡  tečka
ÍËÚË˜ÌËÈ Â‡Î¥ÁÏ  kritický reali-

smus
ÍÛ·¥ÁÏ  kubismus
Î‡ÔÍË  uvozovky
ÎÂ„ÂÌ‰‡  legenda
ÎÂÍÒË˜ÌËÈ ‡·Ó ÒÎÓ‚ÌËÍÓ‚ËÈ 

ÒÍÎ‡‰  slovní zásoba
ÎËÒÚ  dopis

ÎËÒÚ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌËÈ  dopis úřední
ÎËÒÚ ÔË‚‡ÚÌËÈ  dopis osobní

Î¥·ÂÚÓ  libreto
Î¥ËÍ‡  lyrika

Î¥ËÍ‡ Î˛·Ó‚Ì‡  lyrika milostná
Î¥ËÍ‡ Ô‡Ú¥ÓÚË˜Ì‡  lyrika vlas-

tenecká
Î¥ËÍ‡ ÔÂÈÁ‡ÊÌ‡  lyrika přírodní
Î¥ËÍ‡ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡  lyrika politická
Î¥ËÍ‡ ÔË‰‚ÓÌ‡  lyrika dvorská
Î¥ËÍ‡ ÂÎ¥„¥ÈÌ‡  lyrika nábožen-

ská
Î¥ËÍ‡ Ù¥ÎÓÒÓÙÒ¸Í‡  lyrika 

reflexivní
Î¥Ë˜ÌËÈ „ÂÓÈ  lyrický hrdina
Î¥ÚÂ‡, ·ÛÍ‚‡  písmeno
Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡  literatura

Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡ ‡·ÒÛ‰Û  literatura 
absurdní

Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡ ÂÏ¥„‡ÌÚÒ¸Í‡, 
Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡ ‰¥‡ÒÔÓË  literatura 
exilová

Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡  literatu-
ra národní

Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡ Â„¥ÓÌ‡Î¸Ì‡  literatu-
ra regionální

Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡ Â˜Ó‚‡ 
(ÔÂ‰ÏÂÚÌ‡)  literatura věcná

Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡ Ò‚¥ÚÓ‚‡  literatura 
světová

Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡ Ù‡ÍÚÛ  literatura faktu
Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡ ıÛ‰ÓÊÌfl  literatura 

umělecká
Î¥ÚÂ‡ÚÛÌ‡ ÍËÚËÍ‡  literární 

kritika
Î¥ÚÂ‡ÚÛÌËÈ ·‡Í  literatura bra-

ková
Î¥ÚÂ‡ÚÛÌËÈ Ì‡ÔflÏ Ì‡ 

ÏÂÊ¥ ïVIII – XIX ÒÚ., flÍËÈ 
ÔÓ„ÓÎÓ¯Û‚‡‚ ˜ÛÚÚπ‚¥ÒÚ¸ 
Ú‡ ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‰Ó ÔËÓ‰Ë 
¥ Ô¥‰„ÓÚÛ‚‡‚ ÔÓfl‚Û 
ÓÏ‡ÌÚËÁÏÛ  preromantismus

Î¥ÚÂ‡ÚÛÌËÈ ÔÂÒÓÌ‡Ê 
(„ÂÓÈ)  literární postava

Î¥ÚÂ‡ÚÛÌËÈ ÚËÔ  literární typ
ÎflÎ¸Í‡, Ï‡¥ÓÌÂÚÍ‡  loutka
ÎflÎ¸ÍÓ‚ËÈ ÚÂ‡Ú, ·¥·‡·Ó  maňásek
Ï‡Î‡ Î¥ÚÂ‡  malé písmeno
ÏÂÎÓ‰‡Ï‡  melodram
ÏÂÏÛ‡Ë  memoáry
ÏÂÚ‡ÙÓ‡  metafora
Ï¥Ù  mýtus
Ï¥ÙÓÎÓ„¥fl  mytologie
ÏÌÓÊËÌ‡  číslo množné
ÏÓÌÚ‡Ê  pásmo
ÏÓ‚‡  jazyk

ÏÓ‚‡ Î¥ÚÂ‡ÚÛÌ‡  jazyk spisovný
ÏÓ‚‡ ÌÂÎ¥ÚÂ‡ÚÛÌ‡  jazyk nespi-

sovný
ÏÓ‚‡, ÏÓ‚ÎÂÌÌfl  řeč
ÏÓ‰ÂÌ  moderna

Л

М
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ÏÓÎËÚ‚‡  modlitba
ÏÓÌÓÎÓ„  monolog
ÏÓÙÓÎÓ„¥fl  tvarosloví
Ï˛ÁËÍÎ  muzikál
Ì‡„ÓÎÓ¯Û‚‡ÌÌfl, ‡ÍˆÂÌÚ  důraz
Ì‡„ÓÎÓÒ  přízvuk

Ì‡„ÓÎÓÒ ÓÒÌÓ‚ÌËÈ  přízvuk hlavní
Ì‡„ÓÎÓÒ ÔÓ·¥˜ÌËÈ  přízvuk ved-

lejší
Ì‡ÚÛ‡Î¥ÁÏ  naturalismus
Ì‡Á‚‡, Á‡„ÓÎÓ‚ÓÍ, ÚËÚÛÎ  nadpis
ÌÂÔflÏ‡ ÏÓ‚‡  řeč nepřímá
ÌÂÓÎÓ„¥ÁÏ  neologismus
ÌÓ‚ÂÎ‡  novela
ÌÓ‚ÂÎ¥ÒÚ, ‡‚ÚÓ ÓÔÓ‚¥‰‡Ì¸  povíd-

kář
Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡  příslovečné určení

Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ ‰ÓÔÛÒÚÓ‚‡  příslovečné 
určení přípustky

Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ ÏÂÚË  příslovečné 
určení účelu

Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ Ï¥Òˆfl  příslovečné 
určení místa

Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ ÒÔÓÒÓ·Û ‰¥ª  přísloveč-
né určení způsobu

Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ ÛÏÓ‚Ë  příslovečné 
určení podmínky

Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ ˜‡ÒÛ  příslovečné určení 
času

Ó·‡ÁÓÚ‚¥Ì¥ÒÚ¸  obrazotvornost
Ó„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl  inzerát
Ó„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl  oznámení
Ó‰‡  óda
Ó‰ÌËÌ‡  číslo jednotné
ÓÁÌ‡˜ÂÌÌfl  přívlastek

ÓÁÌ‡˜ÂÌÌfl ‚¥‰ÓÍÂÏÎÂÌÂ  pří-
vlastek volný

ÓÁÌ‡˜ÂÌÌfl ÌÂ‚¥‰ÓÍÂÏÎÂÌÂ  pří-
vlastek těsný

ÓÁÌ‡˜ÂÌÌfl ÌÂÛÁ„Ó‰ÊÂÌÂ  přívlas-
tek neshodný

ÓÁÌ‡˜ÂÌÌfl Ó‰ÌÓ¥‰Ì¥  přívlastek 
několikanásobný

ÓÁÌ‡˜ÂÌÌfl ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓ 

ÔÓ¯Ë˛˛˜Â  přívlastek postup-
ně rozvíjející

ÓÁÌ‡˜ÂÌÌfl ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÂ  přívlastek 
shodný

ÓÏÓÌ¥Ï  slovo stejně znějící (homo-
nymum)

ÓÔÂ‡  opera
ÓÔÂÂÚ‡  opereta
ÓÔËÒ  líčení, popis
ÓÔÓ‚¥‰‡ÌÌfl, ÌÓ‚ÂÎ‡  povídka

ÓÔÓ‚¥‰‡ÌÌfl „ÛÏÓËÒÚË˜ÌÂ  po-
vídka humoristická

ÓÔÓ‚¥‰‡ÌÌfl ‰ÂÚÂÍÚË‚ÌÂ  povídka 
detektivní

ÓÔÓ‚¥‰‡ÌÌfl ÔË„Ó‰ÌËˆ¸ÍÂ  po-
vídka dobrodružná

ÓÔÓ‚¥‰‡ÌÌfl ¥ÒÚÓË˜ÌÂ  povídka 
historická

ÓÒÌÓ‚‡  kmen, osnova
ÓÒÌÓ‚‡ ÏËÌÛÎÓ„Ó ˜‡ÒÛ  kmen 

minulý
ÓÒÌÓ‚‡ ÚÂÔÂ¥¯Ì¸Ó„Ó ˜‡ÒÛ  kmen 

přítomný
ÓÒÓ·‡  osoba
Ô‡ÌÚÓÏ¥Ï‡  pantomima
ÔÂÂ‰Ó‚‡ ÒÚ‡ÚÚfl, 

ÔÂÂ‰Ó‚Ëˆfl  úvodník
ÔÂÂÍ‡Á, ÒÍ‡Á‡ÌÌfl, ÎÂ„ÂÌ‰‡  pověst
ÔÂÒÓÌ¥Ù¥Í‡ˆ¥fl (ÛÓÒÓ·ÎÂÌÌfl)  per-

sonifikace (zosobnění)
ÔËÒ‡Ì‡ Î¥ÚÂ‡  psací písmeno
ÔËÒ¸ÏÂÌÌËÍ  spisovatel
ÔËÒ¸ÏÓ  písmo
Ô¥‰ÏÂÚ  podmět

Ô¥‰ÏÂÚ ‚ ÛÁ‡„‡Î¸ÌÂÌÓ-ÓÒÓ·Ó‚ÓÏÛ 
Â˜ÂÌÌ¥  podmět všeobecný

Ô¥‰ÏÂÚ ÌÂ‚Ë‡ÊÂÌËÈ  podmět 
nevyjádřený

Ô¥‰ÏÂÚ ÌÂÔÓ¯ËÂÌËÈ  podmět 
holý

Ô¥‰ÏÂÚË Ó‰ÌÓ¥‰Ì¥  podmět několi-
kanásobný

Ô¥‰ÏÂÚ ÔÓ¯ËÂÌËÈ  podmět 
rozvitý

Н
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Ô¥‰fl‰Ì¥ ÒÎÓ‚ÓÒÔÓÎÛ˜ÂÌÌfl  skla-
dební dvojice určovací

Ô¥ÒÎfl II Ò‚¥ÚÓ‚Óª ‚¥ÈÌË Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡ 
ÔËıËÎ¸ÌËÍ¥‚ ÏÓÎÓ‰Óª „ÂÌÂ‡ˆ¥ª, 
flÍ¥ ÌÂ ‚ËÁÌ‡˛Ú¸ ÍÛ Î¸ÚÛÌËı 
Ú‡ ÂÒÚÂÚË˜ÌËı ˆ¥ÌÌÓÒÚÂÈ Ú‡ 
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ˆ¥ÎÂÈ ÚÓ„Ó˜‡ÒÌÓ„Ó 
ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ È ·Ó˛Ú¸Òfl 
ÔÓÚË ÌËı ÌÂÚ‡‰Ëˆ¥ÈÌËÏË, 
ÔÓ‚ÓÍ‡ÚË‚ÌËÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË  lite-
ratura beatnická

Ô¥ÒÌfl  píseň
ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl, Á‚¥Ú  zpráva
ÔÓ‰ÓÓÊÌ¥ Á‡Ï¥ÚÍË (ÌÓÚ‡ÚÍË)  ces-

topis
ÔÓÂÁ¥fl  poezie
ÔÓÂÏ‡  poema
ÔÓÂÚ  básník
ÔÓÂÚË˜Ì¥ Ù¥„ÛË  básnické figury

ÔÓÂÚË˜Ì¥ Ù¥„ÛË ÂÎ¥ÔÚË˜Ì¥  bás-
nické figury eliptické

ÔÓÂÚË˜Ì¥ Ù¥„ÛË Á‚ÛÍÓ‚¥  básnic-
ké figury zvukové

ÔÓÂÚË˜Ì¥ Ù¥„ÛË ÔÓfl‰ÍÛ 
ÒÎ¥‚  básnické figury slovosledné

ÔÓÂÚË˜Ì¥ Ù¥„ÛË 
ÒËÌÚ‡ÍÒË˜Ì¥  básnické figury 
syntaktické

ÔÓÂÚËÁÏ  poetismus
ÔÓÁÌ‡˜Í‡, ÁÌ‡Í (ÓÁ‰¥ÎÓ‚ËÈ)  zna-

ménko
ÔÓ¥‚ÌflÌÌfl  přirovnání
ÔÓfl‰ÓÍ ÒÎ¥‚  slovosled
ÔÓÒÚÏÓ‰ÂÌ¥ÁÏ  postmodernismus
Ô‡‚ÓÔËÒ, ÓÙÓ„‡Ù¥fl  pravopis
ÔÂÙ¥ÍÒ  předpona
ÔË„Ó‰‡, ÔÓ‰¥fl, ¥ÒÚÓ¥fl  příběh
ÔË„Ó‰ÌËˆ¸ÍËÈ ÓÏ‡Ì, 

ÔË„Ó‰ÌËˆ¸Í‡ ÌÓ‚ÂÎ‡  romaneto
ÔË„ÓÎÓÒÌ¥  souhlásky

ÔË„ÓÎÓÒÌ¥ Ï’flÍ¥  souhlásky 
měkké

ÔË„ÓÎÓÒÌ¥ Ú‚Â‰¥  souhlásky 
tvrdé

ÔË„ÓÎÓÒÌ¥, Ô¥ÒÎfl flÍËı Û ˜ÂÒ¸Í¥È 

ÏÓ‚¥ ÏÓÊÌ‡ ÔËÒ‡ÚË ◊i“ Ú‡ 
◊y“  souhlásky obojetné

ÔËÈÏÂÌÌËÍË  předložky
ÔËÍ‡ÁÍ‡ ÔÓ ÔÓ„Ó‰Û, 

ÔËÍÏÂÚ‡  pranostika
ÔËÍ‡ÁÍ‡, ÔËÔÓ‚¥‰Í‡  úsloví
ÔËÍÎ‡‰, Á‡ÁÓÍ, ‚Á¥Âˆ¸  vzor
ÔËÍÎ‡‰Í‡, ‡ÔÓÁËˆ¥fl  přístavek
ÔËÍÎ‡‰ÍÓ‚Â ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl  přístav-

kový vztah
ÔËÍÏÂÚÌËÍË  přídavná jména

ÔËÍÏÂÚÌËÍË Ï’flÍÓª „ÛÔË  pří-
davná jména měkká

ÔËÍÏÂÚÌËÍË ÔËÒ‚¥ÈÌ¥  přídavná 
jména přivlastňovací

ÔËÍÏÂÚÌËÍË Ú‚Â‰Óª „ÛÔË  pří-
davná jména tvrdá

ÔËÒÎ¥‚’fl  přísloví
ÔËÒÎ¥‚ÌËÍ  příslovce
ÔËÒÛ‰ÓÍ  přísudek

ÔËÒÛ‰ÓÍ ‰¥πÒÎ¥‚ÌËÈ  přísudek 
slovesný

ÔËÒÛ‰ÓÍ ‰¥πÒÎ¥‚ÌËÈ 
ÒÍÎ‡‰ÂÌËÈ  přísudek slovesný 
složený

ÔËÒÛ‰ÓÍ ¥ÏÂÌÌËÈ  přísudek 
jmenný

ÔËÒÛ‰ÓÍ ÌÂÔÓ¯ËÂÌËÈ  přísudek 
holý

ÔËÒÛ‰ÍË Ó‰ÌÓ¥‰Ì¥  přísudek 
několikanásobný

ÔËÒÛ‰ÓÍ ÔÓ¯ËÂÌËÈ  přísudek 
rozvitý

ÔËÒÛ‰ÓÍ ÒÍÎ‡‰ÂÌËÈ ¥ÏÂÌÌËÈ Á¥ 
Á‚’flÁÍÓ˛  přísudek jmenný se 
sponou

ÔÓÁ‡  próza
ÔÓÁ‡ªÍ  prozaik
ÔÓÎÓ„  prolog
ÔÓÏÓ‚‡, ‚ËÒÚÛÔ  proslov
ÔÓÒÓ‰¥fl  prozódie
ÔÓfl‚ ÏÓ‚ÎÂÌÌπ‚ËÈ  projev mlu-

vený
ÔÓfl‚ ÔËÒ‡ÌËÈ  projev psaný
ÔflÏ‡ ÏÓ‚‡  řeč přímá
ÔÛÌÍÚÛ‡ˆ¥fl  interpunkce
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Â‡Î¥ÁÏ  realismus
ÂÊËÒÂ  režisér
ÂÁ˛ÏÂ  výtah
ÂÌÂÒ‡ÌÒ, ÂÔÓı‡ Ç¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl  re-

nesance
ÂÔÂÚÛ‡  repertoár
ÂÔÓÚ‡Ê  reportáž
Â˜ÂÌÌfl  věta

Â˜ÂÌÌfl ·‡Ê‡Î¸Ì¥  věta přací
Â˜ÂÌÌfl ‚ÒÚ‡‚ÌÂ  věta uvozovací
Â˜ÂÌÌfl „ÓÎÓ‚ÌÂ  věta hlavní
Â˜ÂÌÌfl „ÓÎÓ‚ÌÂ  věta řídící
Â˜ÂÌÌfl ‰‚ÓÒÍÎ‡‰ÌÂ  věta dvoj-

členná
Â˜ÂÌÌfl ÌÂÔÓ‚ÌÂ  věta neúplná
Â˜ÂÌÌfl Ó‰ÌÓÒÍÎ‡‰ÌÂ  věta jed-

nočlenná
Â˜ÂÌÌfl ÓÍÎË˜ÌÂ  věta zvolací
Â˜ÂÌÌfl ÔËÚ‡Î¸ÌÂ  věta tázací

Â˜ÂÌÌfl ÔËÚ‡Î¸ÌÂ 
Á’flÒÛ‚‡Î¸ÌÂ  věta tázací zjiš-
ťovací

Â˜ÂÌÌfl ÔËÚ‡Î¸ÌÂ 
ÛÚÓ˜Ì˛‚‡Î¸ÌÂ 
(‰ÓÔÓ‚Ì˛‚‡Î¸ÌÂ)  věta tázací 
doplňovací

Â˜ÂÌÌfl Ô¥‰fl‰ÌÂ  věta vedlejší
Â˜ÂÌÌfl Ô¥‰fl‰ÌÂ 

‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Â  věta vedlejší 
doplňková

Â˜ÂÌÌfl Ô¥‰fl‰ÌÂ 
Ô¥‰ÏÂÚÓ‚Â  věta vedlejší pod-
mětná

Â˜ÂÌÌfl Ô¥‰fl‰ÌÂ 
ÓÁÌ‡˜‡Î¸ÌÂ  věta vedlejší 
přívlastková

Â˜ÂÌÌfl Ô¥‰fl‰ÌÂ 
ÔËÒÎ¥‚ÌËÍÓ‚Â 
(Ó·ÒÚ‡‚ËÌÌÂ)  věta vedlejší 
příslovečná

Â˜ÂÌÌfl Ô¥‰fl‰ÌÂ 
ÔËÒÛ‰ÍÓ‚Â  věta vedlejší 
přísudková

Â˜ÂÌÌfl Ô¥‰fl‰ÌÂ, Á‡ÎÂÊÌÂ  věta 
závislá

Â˜ÂÌÌfl ÔÓÒÚÂ  věta jednoduchá

Â˜ÂÌÌfl ÓÁÔÓ‚¥‰ÌÂ  věta ozna-
movací

Â˜ÂÌÌfl ÒÔÓÌÛÍ‡Î¸Ì¥ 
(Ì‡Í‡ÁÓ‚¥)  věta rozkazovací

ËÏ‡  rým
ËÏ‡ Í¥Î¸ˆÂ‚‡  rým obkročný
ËÏ‡ Ó·’π‰Ì‡Ì‡, 

Ô‡‡ÎÂÎ¸Ì‡  rým sdružený
ËÏ‡ ÔÂÂıÂÒÌ‡  rým střídavý

ËÚÏ  rytmus
ËÚÓË˜ÌÂ ÔËÚ‡ÌÌfl  řečnická otázka
¥‰  rod

¥‰ ˜ÓÎÓ‚¥˜ËÈ  rod mužský
¥‰ ˜ÓÎÓ‚¥˜ËÈ ¥ÒÚÓÚ  rod muž-

ský životný
¥‰ ˜ÓÎÓ‚¥˜ËÈ ÌÂ¥ÒÚÓÚ  rod 

mužský neživotný
¥‰ Ê¥ÌÓ˜ËÈ  rod ženský
¥‰ ÒÂÂ‰Ì¥È  rod střední

ÓÁ‰ÛÏ  úvaha
ÓÁÔÓ‚¥‰¸, ÓÔÓ‚¥‰‡ÌÌfl  vypravování
ÓÏ‡Ì  román
ÓÏ‡ÌÒ  romance
ÓÏ‡ÌÚËÁÏ  romantismus
fl‰ÓÍ  řádek
Ò‡Ï‚Ë‰‡‚  samizdat
Ò‡ÚË‡  satira
ë‚flÚÂ èËÒ¸ÏÓ (Å¥·Î¥fl)  Písmo 

svaté (bible)
ÒÂ¥‡Î  seriál
ÒËÏ‚ÓÎ  symbol
ÒËÏ‚ÓÎ¥ÁÏ  symbolismus
ÒËÌÚ‡ÍÒË˜Ì¥ 

ÒÎÓ‚ÓÒÔÓÎÛ˜ÂÌÌfl  skladební 
dvojice

ÒËÌÚ‡ÍÒËÒ  skladba větná
ÒÍÎ‡‰  slabika
ÒÍÎ‡‰Ì‡ Ì‡Á‚‡  sousloví
ÒÍÎ‡‰Ì¥ ÒÎÓ‚‡  složeniny

ÒÍÎ‡‰Ì¥ ÒÎÓ‚‡  složeniny vlastní
ÒÍÎ‡‰ÂÌ¥ ÒÎÓ‚‡  složeniny nevlast-

ní (spřežky)
ÒÍÎ‡‰Ì¥ ÔËÒÎ¥‚ÌËÍË  příslovečné 

spřežky

Р
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ÒÍÎ‡‰ÌÂ ÒËÌÚ‡ÍÒË˜ÌÂ ˆ¥ÎÂ  větné 
celky

ÒÍÎ‡‰ÌÂ Â˜ÂÌÌfl  souvětí
ÒÍÎ‡‰ÌÓÔ¥‰fl‰ÌÂ Â˜ÂÌÌfl  sou-

větí podřadné
ÒÍÎ‡‰ÌÓÒÛfl‰ÌÂ Â˜ÂÌÌfl  souvětí 

souřadné
ÒÍÓÓ˜ÂÌÌfl, ‡·Â‚¥‡ÚÛË  zkratky
ÒÎÓ‚‡, Û flÍËı Ô¥ÒÎfl ÔÂ‚ÌËı 

ÔË„ÓÎÓÒÌËı Û ˜ÂÒ¸Í¥È ÏÓ‚¥ 
Á‡‚Ê‰Ë ÔË¯ÂÚ¸Òfl ◊y“  vyjmeno-
vaná slova

ÒÎÓ‚ÂÒÌËÈ Ì‡„ÓÎÓÒ  slovní přízvuk
ÒÎÓ‚Ó  slovo

ÒÎÓ‚Ó ·‡„‡ÚÓÁÌ‡˜ÌÂ  slovo mno-
hoznačné

ÒÎÓ‚Ó ÂÏÓˆ¥ÈÌÓ Á‡·‡‚ÎÂÌÂ  slo-
vo citově zabarvené

ÒÎÓ‚Ó Á ÔÓÚËÎÂÊÌËÏ ÁÌ‡˜ÂÌÌflÏ 
(‡ÌÚÓÌ¥Ï)  slovo protikladné 
(antonymum)

ÒÎÓ‚Ó Á ÚÓÚÓÊÌËÏ ˜Ë ·ÎËÁ¸ÍËÏ 
ÁÌ‡˜ÂÌÌflÏ (ÒËÌÓÌ¥Ï)  slovo 
souznačné (synonymum)

ÒÎÓ‚Ó Á‡ÎÂÊÌÂ  slovo podřazené
ÒÎÓ‚Ó Á‡ÔÓÁË˜ÂÌÂ  slovo přejaté
ÒÎÓ‚Ó Á‰¥·Ì¥ÎÂ  slovo zdrobnělé
ÒÎÓ‚Ó Î¥ÚÂ‡ÚÛÌÂ  slovo spisovné
ÒÎÓ‚Ó ÏÓÚË‚Û˛˜Â (ÒÎÓ‚ÓÚ‚¥), 

Ó‰Ó‚Â ÔÓÌflÚÚfl 
(ÎÂÍÒËÍÓÎÓ„¥fl)  slovo nadřazené

ÒÎÓ‚Ó ÌÂÎ¥ÚÂ‡ÚÛÌÂ  slovo nespi-
sovné

ÒÎÓ‚Ó ÌÂÌ‡„ÓÎÓ¯ÂÌÂ  slovo bez-
přízvučné

ÒÎÓ‚Ó Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÂ  slovo jedno-
značné

ÒÎÓ‚Ó ÔÓı¥‰ÌÂ  slovo odvozené
ÒÎÓ‚Ó ÒÔÓ¥‰ÌÂÌÂ  slovo příbuzné
ÒÎÓ‚Ó ÒÚËÎ¥ÒÚË˜ÌÓ 

Á‡·‡‚ÎÂÌÂ  slovo stylově 
zabarvené

ÒÎÓ‚Ó ÒÚËÎ¥ÒÚË˜ÌÓ 
ÌÂÈÚ‡Î¸ÌÂ  slovo stylově neza-
barvené

ÒÎÓ‚Ó Ú‚¥ÌÂ  slovo základové

ÒÎÓ‚Ó, ˘Ó ÔÂÂ·Û‚‡π Á ¥Ì¯ËÏ 
Û ÒÛfl‰ÌÓÏÛ Á‚’flÁÍÛ  slovo 
souřadné

ÒÎÓ‚ÓÚ‚¥Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡  slovotvorný 
základ

ÒÓÌÂÚ  sonet
ÒÓˆ¥‡Î¥ÒÚË˜ÌËÈ Â‡Î¥ÁÏ  socialistic-

ký realismus
ÒÔÂˆ¥‡Î¸Ì‡ (Ù‡ıÓ‚‡) 

ÚÂÏ¥ÌÓÎÓ„¥fl  odborné názvosloví 
(terminologie)

ÒÔ¥‚‡Í, Ô¥ÒÌfl  písničkář
ÒÔÓÎÛ˜Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë (ÒÎÓ‚‡)  spojovací 

výrazy
ÒÔÓÎÛ˜ÌËÍË  spojky

ÒÔÓÎÛ˜ÌËÍË Ô¥‰fl‰Ì¥  spojky 
podřadicí

ÒÔÓÎÛ˜ÌËÍË ÒÛfl‰Ì¥  spojky 
souřadicí

ÒÔÓÒ¥·  způsob
ÒÔÓÒ¥· ‰¥ÈÒÌËÈ  způsob oznamo-

vací
ÒÔÓÒ¥· Ì‡Í‡ÁÓ‚ËÈ  způsob rozka-

zovací
ÒÔÓÒ¥· ÛÏÓ‚ÌËÈ  způsob podmi-

ňovací
ÒÔÓÒ¥· ÛÏÓ‚ÌËÈ ÏËÌÛÎËÈ  způsob 

podmiňovací minulý
ÒÔÓÒ¥· ÛÏÓ‚ÌËÈ ÚÂÔÂ¥¯Ì¥È  způ-

sob podmiňovací přítomný
ÒÚ‡Ì  slovesný rod

ÒÚ‡Ì ‡ÍÚË‚ÌËÈ  slovesný rod činný
ÒÚ‡Ì Ô‡ÒË‚ÌËÈ  slovesný rod trpný

ÒÚ‡ÚÚfl, ÓÁ‰¥Î  článek
ÒÚËÎ¸  sloh
ÒÚËÎ¥ÒÚËÍ‡  stylistika
ÒÚÓÔ‡  stopa
ÒÚÓÙ‡  strofa
ÒÚÛÔÂÌ˛‚‡ÌÌfl (flÍ¥ÒÌËı 

ÔËÍÏÂÚÌËÍ¥‚)  stupňování
ÒÛ‰Ó‚‡ ıÓÌ¥Í‡  soudnička
ÒÛfl‰Ì¥ÒÚ¸  souřadnost
ÒÛÙ¥ÍÒ  přípona
ÒˆÂÌ‡  jeviště
ÒˆÂÌ‡¥È  scénář
ÒˆÂÌ‡ËÒÚ  scenárista
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ÚÂ‡Ú  divadlo
ÚÂ‡Ú ÎflÎ¸ÍÓ‚ËÈ  divadlo maňás-

kové
ÚÂ‡Ú Ï‡ÎËı ÙÓÏ  divadlo ma-

lých forem
ÚÂ‡Ú Ï‡¥ÓÌÂÚÓÍ 

(ÎflÎ¸ÍÓ‚ËÈ)  divadlo loutkové
ÚÂÎÂ„‡Ï‡  telegram
ÚÂÎÂ¥ÌÒˆÂÌ¥Á‡ˆ¥fl  televizní inscenace
ÚÂÏ‡  námět
ÚÂÏ‡, ÚÂÏ‡ÚË˜Ì‡ ÏÓÙÂÏ‡  téma
ÚÂÓ¥fl Î¥ÚÂ‡ÚÛË  literární teorie
ÚËÂ  pomlčka
ÚÎÛÏ‡˜ÂÌÌfl  výklad
Ú‡„Â‰¥fl  tragédie
ÚÓÔ  tropus
ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÌfl Ô¥‰ÏÂÚ‡ 

Á ÔËÒÛ‰ÍÓÏ  shoda podmětu 
s přísudkem

ÛÒÌ‡ Ì‡Ó‰Ì‡ Ú‚Ó˜¥ÒÚ¸  ústní 
slovesnost

ÛÚ‚ÓÂÌÌfl ¥ÏÂÌÌËÍ¥‚ Ê¥ÌÓ˜Ó„Ó 
Ó‰Û ‚¥‰ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı ¥ÏÂÌÌËÍ¥‚ 
˜ÓÎÓ‚¥˜Ó„Ó Ó‰Û  přechylování

ÛÚ‚Ó˛‚‡ÌÌfl  odvozování
Ù‡ıÓ‚‡ (ÒÔÂˆ¥‡Î¸Ì‡) Ì‡Á‚‡, 

ÚÂÏ¥Ì  odborný název (termín)
ÙÂÈÎÂÚÓÌ  fejeton
Ù¥Î¸Ï, ÔÎ¥‚Í‡  film

Ù¥Î¸Ï ÎflÎ¸ÍÓ‚ËÈ  film loutkový
Ù¥Î¸Ï Ï‡Î¸Ó‚‡ÌËÈ 

(ÏÛÎ¸ÚÙ¥Î¸Ï)  film kreslený
ÙÓÌÂÚËÍ‡  hláskosloví
ÙÓÏ‡  forma
ÙÛÚÛËÁÏ  futurismus
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡  charakteristika
ıÓ  sbor (chór)
ıÓÂÈ  trochej
ıÓÌ¥Í‡  kronika
˜‡Ò  čas

˜‡Ò Ï‡È·ÛÚÌ¥È  čas budoucí
˜‡Ò ÏËÌÛÎËÈ  čas minulý
˜‡Ò ÚÂÔÂ¥¯Ì¥È  čas přítomný

˜‡ÒÚËÌË ÏÓ‚Ë  slovní druhy
˜‡ÒÚËÌË ÏÓ‚Ë ÁÏ¥Ì˛‚‡Ì¥  slovní 

druhy ohebné
˜‡ÒÚËÌË ÏÓ‚Ë ÌÂÁÏ¥Ì˛‚‡Ì¥  slov-

ní druhy neohebné
˜‡ÒÚÍË  částice
˜ËÒÎ¥‚ÌËÍË  číslovky

˜ËÒÎ¥‚ÌËÍË Á·¥Ì¥  číslovky 
druhové

˜ËÒÎ¥‚ÌËÍË Í¥Î¸Í¥ÒÌ¥  číslovky 
základní

˜ËÒÎ¥‚ÌËÍË Í‡ÚÌ¥  číslovky 
násobné

˜ËÒÎ¥‚ÌËÍË ÌÂÓÁÌ‡˜ÂÌÓ-
Í¥Î¸Í¥ÒÌ¥  číslovky neurčité

˜ËÒÎ¥‚ÌËÍË ÓÁÌ‡˜ÂÌÓ-
Í¥Î¸Í¥ÒÌ¥  číslovky určité

˜ËÒÎ¥‚ÌËÍË ÔÓfl‰ÍÓ‚¥  číslovky 
řadové

˜ËÒÎÓ  číslo
˜ÎÂÌ Â˜ÂÌÌfl  větný člen

˜ÎÂÌ Â˜ÂÌÌfl 
‚¥‰ÓÍÂÏÎÂÌËÈ  větný člen 
osamostatněný

˜ÎÂÌ Â˜ÂÌÌfl 
‚¥‰ÓÍÂÏÎÂÌËÈ  větný člen 
samostatný

˜ÎÂÌ Â˜ÂÌÌfl „ÓÎÓ‚ÌËÈ  větný 
člen základní

˜ÎÂÌ Â˜ÂÌÌfl ÌÂÔÓ¯ËÂÌËÈ  vět-
ný člen holý

˜ÎÂÌË Â˜ÂÌÌfl Ó‰ÌÓ¥‰Ì¥  větný 
člen několikanásobný

˜ÎÂÌ Â˜ÂÌÌfl ÔÓ¯ËÂÌËÈ 
(ÓÁ„ÓÌÛÚËÈ)  větný člen 
rozvitý

flÏ·  jamb

Т

У

Ф

Х

Ч Я


