
Vlastivěda
Dějepis
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví

Вітчизнознавство
Історія

Громадянська справа 
Здоров’яна освіта

Česko-ukrajinský
Ukrajinsko-český

PŘEKLADOVÝ
SLOVNÍČEK
základních
pojmů učiva ZŠ

Чеськo-уkрaïнський
Уkрaïнсько-чеський



2

Odborný překlad:
PhDr. Věra Lendělová, CSc.

© SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2002© SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2022



3

Česko-ukrajinská část



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

‡·ÒÓÎ˛ÚËÁÏ  absolutismus
‡‚ÚÓÌÓÏ¥fl  autonomie
‡‚ÚÓËÚÂÚ  autorita
‡„ÂÒË‚Ì¥ÒÚ¸  agresivita
‡‰‚ÓÍ‡Ú  advokát
‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì‡ Ó‰ËÌËˆfl  správní 

celek
‡Á·ÛÍ‡, ‡·ÂÚÍ‡  azbuka
‡Á‡ÚÌ‡ „‡  hazardní hra
‡ÍÚË‚ÌËÈ ‚¥‰ÔÓ˜ËÌÓÍ  aktivní 

odpočinek
‡Íˆ¥fl  akcie
‡ÎÍÓ„ÓÎ¥ÁÏ  alkoholismus
‡Îı¥Ï¥fl  alchymie
‡Î¸flÌÒ, ÒÔ¥ÎÍ‡, Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl  aliance
‡ÏÔ¥, ÒÚËÎ¸ ‡ÏÔ¥  empír, empírový 

sloh
‡ÌÚË˜ÌËÈ Ò‚¥Ú, ‡ÌÚË˜Ì¥ÒÚ¸  antika
‡ÂÌ‡  aréna
‡ËÒÚÓÍ‡Ú¥fl  aristokracie
‡Í‡‰‡  arkáda
‡Ï¥fl, Á·ÓÈÌ¥ ÒËÎË  armáda
‡ıÂÓÎÓ„¥fl  archeologie

‡ıÂÓÎÓ„  archeolog
‡ıÂÓÎÓ„¥˜Ì‡ ÍÛÎ¸ÚÛ‡  archeolo-

gická kultura
‡ıÂÓÎÓ„¥˜ÌÂ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl, 

ÓÁÍÓÔÍË  archeologický vý-
zkum

‡ı¥‚  archiv
‡ı¥πÔËÒÍÓÔ  arcibiskup
‡ı¥πÔËÒÍÓÔÒÚ‚Ó  arcibiskupství
‡ı¥ÚÂÍÚÛ‡  architektura
‡ÚÂªÁÏ  ateismus
‡ÚÂÌÚ‡Ú, Á‡Ï‡ı  atentát
‡ÚÓÏÌ‡ ·ÓÏ·‡  atomová puma
·‡‚Ó‚Ì‡  bavlna
·‡ÁËÎ¥Í‡  bazilika
·‡Ìfl, ÍÛÔÓÎ  kopule
·‡ÌÍ  banka

·‡Ú¸Í¥‚ÒÚ‚Ó, Ï‡ÚÂËÌÒÚ‚Ó  rodi-
čovství

·‡’πÌÂ (Á ÔÂÂ¯ÍÓ‰Ó˛) 
ÔÓÚËÁ‡˜‡ÚÚfl, 
ÔÓÚËÁ‡ÔÎ¥‰Ì¥ÒÚ¸  bariérová anti-
koncepce

·‡ËÍ‡‰‡  barikáda
·‡ÓÍÓ  baroko
·‡˘ËÌ‡, Ô‡Ì˘ËÌ‡  robotní patent
·ÂÁÓ·¥ÚÚfl  nezaměstnanost
·ËÚ‚‡  bitva
·¥·Î¥ÓÚÂÍ‡  knihovna
Å¥·Î¥fl  bible
·¥È, ·ÓÓÚ¸·‡  boj
·¥Î¸¯Ó‚Ëˆ¸Í‡ Â‚ÓÎ˛ˆ¥fl  bolše-

vická revoluce
·¥Ê‡  burza
·ÎËÒÍ‡‚Ë˜Ì‡ ‚¥ÈÌ‡, ·Î¥ˆÍË„  bles-

ková válka
·ÎÓÍ‡‰‡  blokáda
ÅÓ„  bůh
·‡ÒÎÂÚ, Ì‡Û˜˜fl  náramek
·ÓÌÁ‡  bronz
·Û„ÓÏ¥ÒÚ  purkmistr
·ÛÊÛ‡Á¥fl  buržoazie
·ÛÊÛ‡ÁÌÓ-‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì‡ 

Â‚ÓÎ˛ˆ¥fl  buržoazně demokratic-
ká revoluce

·Û¯ÚËÌ, flÌÚ‡  jantar
·˛‰ÊÂÚ  rozpočet
‚‡„¥ÚÌ¥ÒÚ¸  těhotenství
‚‡‚‡Ë, ÔÎÂÏÂÌ‡ ‚‡‚‡¥‚  barba-

ři, barbarské kmeny
Ç‡¯‡‚Ò¸ÍËÈ ‰Ó„Ó‚¥, Ç‡¯‡‚Ò¸Í‡ 

Û„Ó‰‡  Varšavská smlouva
ÇÂÎËÍ‰ÂÌ¸  Velikonoce
ÇÂÎËÍÓÏÓ‡‚Ò¸Í‡ ‰ÂÊ‡‚‡ 

(ÍÌflÁ¥‚ÒÚ‚Ó)  velkomoravská říše
‚ÂÎËÍ‡ ‰ÂÊ‡‚‡, 

ÒÛÔÂ‰ÂÊ‡‚‡  velmoc

А
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‚ÂÎË˜, ‚ÂÎË˜Ì¥ÒÚ¸, ‚ËÒÓ˜‡È¯‡ ‡·Ó 
ÍÓÓÎ¥‚Ò¸Í‡ „‡ÏÓÚ‡  majestát

‚ÂÎ¸ÏÓÊ‡  velmož
‚ÂÒ‡Î¸Ò¸Í‡ Ò‚¥ÚÓ‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡  ver-

sailleský mírový systém
‚Ë·¥ ÔÓÙÂÒ¥ª  volba povolání
‚Ë·ÓË  volby
‚Ë„Ì‡ÌÌfl  exil
‚ËÍË‰‡ÌÌfl Û ‚¥ÍÌÓ (Î˛‰ËÌË)  de-

fenestrace
‚ËÒÂÎÂÌÌfl, Â‚‡ÍÛ‡ˆ¥fl, ‰ÂÔÓÚ‡ˆ¥fl 

(Ì¥Ïˆ¥‚)  odsun (Němců)
‚ËÒÚ‡‚Í‡  výstava
‚ËÚ‡ÚË  výdaje
‚ËıÓ‚‡ÌÌfl  výchova
‚Ë˘ËÈ Ì‡‚˜‡Î¸ÌËÈ Á‡ÍÎ‡‰  vysoká 

škola
Ç¥Á‡ÌÚ¥ÈÒ¸Í‡ ¥ÏÔÂ¥fl  byzantská říše
‚¥‚Ú‡, ÊÂÚÓ‚ÌËÍ  oltář
‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl Ì‡ÈÏÛ ‰¥·ÌËı 

ÁÂÏÎÂÓ·¥‚ ˘Ó‰Ó ‚Î‡ÒÌËÍ¥‚ 
ÁÂÏÎ¥  kolonát

‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸  odpovědnost
‚¥‰ÔÓ˜ËÌÓÍ  rekreace
‚¥‰ÔÛÒÚÍ‡  dovolená
‚¥‰Â˜ÂÌÌfl ‚¥‰ ÔÂÒÚÓÎÛ, ÔÓı‡ÌÌfl 

(Ï¥Ì¥ÒÚ‡) ÔÓ ‚¥‰ÒÚ‡‚ÍÛ, 
‚¥‰ÒÚ‡‚Í‡  abdikace

‚¥ÈÌ‡  válka
‚¥ÈÒ¸ÍÓ‚‡ ‰ÛÊËÌ‡  vojenská družina
‚¥ÈÒ¸ÍÓ‚ËÈ Ô¥‰ÓÁ‰¥Î  vojenská 

jednotka
‚¥ÈÒ¸ÍÓ‚ËÈ Ú‡·¥  vojenský tábor
‚¥Í ·ÓÌÁÓ‚ËÈ (·ÓÌÁË)  doba 

bronzová
‚¥Í ÏÓÎÓ‰¯ËÈ Í‡Ï’flÌËÈ 

(ÌÂÓÎ¥Ú)  doba kamenná mladší 
(neolit)

‚¥Í Ô¥ÁÌ¸ÓÍ‡Ï’flÌËÈ (ÂÌÂÓÎ¥Ú)  doba 
kamenná pozdní (eneolit)

‚¥Í ‡ÌÌ¥È Í‡Ï’flÌËÈ 
(Ô‡ÎÂÓÎ¥Ú)  doba kamenná starší 
(paleolit)

‚¥Î¸ÌËÈ ˜‡Ò  volný čas
‚¥ÓÒÔÓ‚¥‰‡ÌÌfl, ‚¥Ó‚ËÁÌ‡ÌÌfl  ná-

boženské vyznání

‚¥Ú‡Ï¥ÌË  vitaminy
‚¥Ú˜ËÁÌ‡, ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌ‡  vlast
‚ÍÎ‡‰Ë  vklady
‚Î‡‰‡ ‚ËÍÓÌ‡‚˜‡  moc výkonná
‚Î‡‰‡ ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡  moc duchovní
‚Î‡‰‡ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜‡  moc zákono-

dárná
‚Î‡‰‡ Ò‚¥ÚÒ¸Í‡, ˆË‚¥Î¸Ì‡  moc 

světská
‚Î‡ÒÌ¥ÒÚ¸  vlastnictví
‚Î‡ÒÚË‚¥ÒÚ¸  vlastnost
‚Ó‚Ì‡, ¯ÂÒÚ¸  vlna
‚ÓÂÌÌËÈ ÁÎÓ˜ËÌÂˆ¸  válečný zloči-

nec
‚ÓÊ‰¸, ÒÚ‡¥È¯ËÌ‡  náčelník
‚ÓÎfl  vůle
‚˜ÂÌÌfl, Ì‡ÛÍ‡  učení
‚˜ËÚÂÎ¸, ‚ËÍÎ‡‰‡˜  učitel
„‡ÎÂÂfl  galerie
„‡ÎÛÁÂ‚‡ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸  zájmová 

činnost
„‡ÚÛ‚‡ÌÌfl, Á‡„‡ÚÓ‚Û‚‡ÌÌfl  otu-

žování
„ÂÌÓˆË‰  genocida
„Â·  erb
„ÂÒÚ‡ÔÓ (‰ÂÊ‡‚Ì‡ Ú‡πÏÌ‡ 

ÔÓÎ¥ˆ¥fl)  gestapo (státní tajná 
policie)

„¥„¥πÌ‡  hygiena
„¥Î¸ÈÓÚËÌ‡  gilotina
„Î‡‰¥‡ÚÓ  gladiátor
„ÎÓ·‡Î¸Ì¥ ÂÍÓÎÓ„¥˜Ì¥ 

ÔÓ·ÎÂÏË  globální problémy 
ekologické

„ÎÓ·‡Î¸Ì¥ ÒÛÒÔ¥Î¸Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË  glo-
bální problémy společenské

„ÎÓ·‡Î¸Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË  globální 
problémy

„ÓÌ˜‡ÌËÈ/ /„ÓÌ˜‡c¸ÍËÈ 
ÍÛ„  hrnčířský kruh

„ÓÌ˜‡ÒÚ‚Ó  hrnčířství
„ÓÏÓÌ‡Î¸ÌÂ ÔÓÚËÁ‡˜‡ÚÚfl, 

ÔÓÚËÁ‡ÔÎ¥‰Ì¥ÒÚ¸  hormonální 
antikoncepce

„ÓÏÓÌË  hormony

Г
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„ÓÓ‰Ë˘Â  hradiště
„ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚Ó  hospodářství
„ÓÚËÍ‡, „ÓÚË˜ÌËÈ ÒÚËÎ¸  gotika, 

gotický sloh
„‡Î¸ÌËÈ ‡‚ÚÓÏ‡Ú  hrací automat
„‡Ù  hrabě
„‡ÙÒÚ‚Ó  hrabství
„¥¯  groš
„Ó·ÌËˆfl, ÛÒËÔ‡Î¸ÌËˆfl  hrobka
„Ó¯¥  peníze
„Ó¯Ó‚‡ ÂÙÓÏ‡  měnová reforma
„ÓÏ‡‰flÌËÌ  občan
„ÓÏ‡‰flÌÒ¸Í‡ ‚¥ÈÌ‡  občanská válka
„ÓÏ‡‰flÌÒ¸Í¥ Ô‡‚‡  občanská práva
„ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÂ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Ó  občan-

ská společnost
„ÓÏ‡‰flÌÒÚ‚Ó  občanství
„ÓÏ‡‰Ò¸ÍÂ Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl  obec-

ní samospráva
„ÛÔ‡ Ó‚ÂÒÌËÍ¥‚, Ó‰ÌÓÎ¥ÚÍ¥‚  vrs-

tevnická skupina
„ÛÔ‡, Á„‡fl, ·‡Ì‰‡  tlupa
„ÛÏ‡Ì¥ÁÏ  humanismus
„ÛÒËÚÒ¸ÍËÈ Ûı, Ûı „ÛÒËÚ¥‚ 

(ÔËıËÎ¸ÌËÍ¥‚ Ú‡ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌËÍ¥‚ 
üÌ‡ ÉÛÒ‡)  husitství

‰‚ÓflÌÒÚ‚Ó, ¯ÎflıÚ‡  panstvo (vyso-
ká šlechta)

‰‚ÓflÌÒÚ‚Ó, ¯ÎflıÚ‡  šlechta
‰ÂÍ‡·ËÒÚË  děkabristé
‰ÂÍÂÚ  dekret
‰ÂÏ‡Í‡ˆ¥ÈÌ‡ Î¥Ì¥fl  demarkační 

linie
‰ÂÏ¥Ò¥fl  demise
‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆ¥fl  demonstrace
‰ÂÏÓÍ‡Ú¥fl  demokracie
‰ÂÔÛÚ‡Ú  poslanec
‰ÂÊ‡‚‡ ë‡ÏÓ  Sámova říše
‰ÂÊ‡‚‡  stát

‰ÂÊ‡‚‡-Ò‡ÚÂÎ¥Ú  satelitní stát
‰ÂÊ‡‚ÌÂ Ò‚flÚÓ  státní svátek
‰ÂÊ‡‚ÌËÈ ·˛‰ÊÂÚ  státní roz-

počet
‰ÂÊ‡‚ÌËÈ „¥ÏÌ  státní hymna

‰ÂÊ‡‚ÌËÈ ÁÌ‡Í (ÒËÏ‚ÓÎ)  státní 
znak

‰ÂÊ‡‚ÌËÈ Î‡‰  státní zřízení
‰ÂÊ‡‚ÌËÈ ÔÂÂ‚ÓÓÚ  státní 

převrat
‰ÂÊ‡‚ÌËÈ Ô‡ÔÓ  státní vlajka
‰ÂÊ‡‚ÌËÈ ÒËÏ‚ÓÎ  státní symbol
‰ÂÊ‡‚ÌËÈ ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚ  státní 

suverenita
‰ÂÒÔÓÚ¥fl  despocie
‰ËÌ‡ÒÚ¥fl  dynastie
‰ËÍÚ‡ÚÓ  diktátor
‰ËÍÚ‡ÚÛ‡  diktatura
‰ËÍÚ‡ÚÛ‡ ÔÓÎÂÚ‡¥‡ÚÛ  diktatura 

proletariátu
‰ËÒˆËÔÎ¥Ì‡  kázeň
‰ËÒÍËÏ¥Ì‡ˆ¥fl  diskriminace
‰ËÚËÌ‡, ˘Ó ‚ÊÂ ÔÓ‚Á‡π, ÓÁÏ. 

ÔÓ‚ÁÛÌÓÍ  batole
‰¥‡ÎÂÍÚ, Ì‡¥˜˜fl, „Ó‚¥, 

„Ó‚¥Í‡  nářečí
‰Ó·Ó, ‚Î‡ÒÌ¥ÒÚ¸, Ï‡πÚÓÍ  majetek
‰ÓÁ¥‚‡ÌÌfl, ‰ÓÓÒÎ¥¯‡ÌÌfl 

(ÔÂÂı¥‰ÌËÈ ‚¥Í)  dospívání (pu-
berta)

‰Ó¥ÒÚÓË˜Ì¥ ˜‡ÒË  pravěk
‰ÓÍÛÏÂÌÚ  dokument
‰ÓÓ„Óˆ¥ÌÌ¥ÒÚ¸  šperk
‰ÓÓÒÎ¥¯‡ÌÌfl, ‰ÓÁ¥‚‡ÌÌfl (ÔÂ¥Ó‰), 

˛Ì¥ÒÚ¸  adolescence
‰Óı¥‰Ì¥ÒÚ¸, ÔË·ÛÚÍÓ‚¥ÒÚ¸  prospe-

rita
ÑÛ„‡ Ò‚¥ÚÓ‚‡ ‚¥ÈÌ‡  druhá světová 

válka
‰ÛÊ·‡, ÔËflÚÂÎ˛‚‡ÌÌfl  přátelství
‰ÛÍ‡ÒÚ‚Ó, 

ÍÌË„Ó‰ÛÍÛ‚‡ÌÌfl  knihtisk
‰ÛıÓ‚Ì‡ Á¥Î¥ÒÚ¸  duševní zralost
‰ÛıÓ‚Ì‡ ÍÛÎ¸ÚÛ‡  duchovní kultura
ÂÍÒÔ‡ÌÒ¥fl, ÓÁ¯ËÂÌÌfl  expanze
ÂÎÎ¥Ì¥ÁÏ, ÂÎÎ¥ÌÒ¸Í‡ ÍÛÎ¸ÚÛ‡  he-

lenismus (helenistická kultura)
ÂÏ¥„‡ˆ¥fl  emigrace
ÂÔ¥‰ÂÏ¥fl  epidemie

ÂÔ¥‰ÂÏ¥fl ˜ÛÏË  morová epidemie

Д

Е
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ÂÔÓı‡  epocha
ÂÔÓı‡ Á‡Î¥Á‡  doba železná
ÂÔÓı‡ Î¸Ó‰Ó‚ËÍ‡  doba ledová

ÂÚÌÓÒ (ÂÚÌ¥˜Ì‡ „ÛÔ‡)  etnikum 
(etnická skupina)

πÔËÒÍÓÔ  biskup
πÔËÒÍÓÔÒÚ‚Ó  biskupství
ÊÂÚ‚‡  oběť
ÊËÚÚπ‚ËÈ ¥‚ÂÌ¸  životní úroveň
ÊÛÌ‡Î¥ÒÚËÍ‡  žurnalistika
 Á‡„‡Î¸ÌÓÓÒ‚¥ÚÌfl ¯ÍÓÎ‡  základní 

škola
Á‡„Ó·ÌÂ ÊËÚÚfl  posmrtný život
Á‡‰‡ÚÍË, Ì‡ıËÎË, Á‰¥·ÌÓÒÚ¥  vlohy
Á‡ÍÓÌ  zákon
Á‡ÍÓı‡Ì¥ÒÚ¸  zamilovanost
Á‡ÎÂÊÌ‡ ÁÂÏÎfl (Í‡ªÌ‡)  závislá 

země
Á‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸  závislost
Á‡Î¥ÁÌËˆfl  železnice
Á‡Î¥ÁÓ  železo
Á‡ÏÓÍ  zámek
Á‡ÏÓÍ, ÍÂÏÎ¸  hrad
Á‡ÏÓÍ, Ú‚Â‰ËÌfl  tvrz
Á‡ÏÓÒ¸Í¥ Í‡ª  zámoří
Á‡Ó˘‡‰ÊÂÌÌfl  úspory
Á‡Ó·¥ÚÌfl ÔÎ‡Ú‡  mzda
Á‡ÒÂÎÂÌÌfl, ÔÓÒÂÎÂÌÌfl  osídlení
Á‡ÒÓ·Ë Ï‡ÒÓ‚Óª ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥ª  hro-

madné sdělovací prostředky
Á·Ë‡ÌÌfl (ÓÒÎËÌÌÓª ªÊ¥)  sběr 

(rostlinné potravy)
Á·Ófl  zbraň
Á‚’flÁÍË, ‚¥‰ÌÓÒËÌË, ÒÚÓÒÛÌÍË  vzta-

hy
Á‚Ë˜ÌËÈ Ï‡ÚÂ¥‡Î (Â˜Ó‚ËÌ‡)  ná-

vyková látka
Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸, ÒÔÓÏÓÊÌ¥ÒÚ¸, 

Ú‡Î‡ÌÚ  schopnost
Á‰ÓÓ‚’fl  zdraví
Á‰ÓÓ‚Â ı‡˜Û‚‡ÌÌfl  zdravá výživa
ÁÂÏÂÎ¸Ì‡ ÂÙÓÏ‡  pozemková 

reforma
ÁÂÏÎÂÓ·ÒÚ‚Ó  zemědělství
ÁÎÓ˜ËÌ, ÁÎÓ˜ËÌÌ‡ ‰¥fl  trestný čin

ÁÎÓ˜ËÌÌ¥ÒÚ¸  kriminalita
ÁÏ¥¯‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ 

„ÓÒÔÓ‰‡˛‚‡ÌÌfl  střídavý systém 
hospodaření

ÁÌ‡ÌÌfl  znalost
ÁÌ‡fl‰‰fl Ô‡ˆ¥  pracovní nástroj
ÁÌÛ˘‡ÌÌfl, ÚË‡Ì¥fl  šikanování
ÁÓÎÓÚÓ  zlato
Á¥Î¥ÒÚ¸  dospělost
Á¥Î¥ÒÚ¸, ‰ÓÓÒÎ¥ÒÚ¸  zralost
¥‰ÂÓÎÓ„¥fl  ideologie
¥ÍÓÌ‡  ikona
¥ÍÓÌÓ·ÓÒÚ‚Ó  obrazoborectví
¥ÏÔÂ‡ÚÓ  císař
¥ÏÔÂ¥fl  císařství
¥ÏÔÂ¥fl  impérium
¥ÏÔÂ¥fl, ‰ÂÊ‡‚‡  říše
¥ÏÔÂÒ¥ÓÌ¥ÁÏ  impresionismus
¥Ì‰ÛÎ¸„ÂÌˆ¥ª  odpustky
¥Ì‰ÛÒÚ¥‡Î¥Á‡ˆ¥fl  industrializace
¥ÌÚÂÎ¥„ÂÌˆ¥fl  inteligence
¥ÌÚÂ‚ÂÌˆ¥fl  intervence
¥ÌÚËÏÌ‡ „¥„¥πÌ‡  intimní hygiena
¥ÒÎ‡Ï  islám
¥ÒÚÓËÍ  historik
¥ÒÚÓ¥fl  historie
Í‡ÎÂÌ‰‡  kalendář
Í‡ÌˆÎÂ  kancléř
Í‡Ô¥ÚÛÎflˆ¥fl  kapitulace
Í‡ÔÎËˆfl  kaple
Í‡·Û‚‡ÌÌfl ÏÓÌÂÚ  ražba mincí
Í‡‰ËÌ‡Î  kardinál
Í‡ÒÚ‡  kasta
Í‡ÙÂ‰‡Î¸ÌËÈ ÒÓ·Ó  katedrála
ÍÂÎËı  kalich
ÍÂÎ¸ÚË  Keltové
ÍÂ‡Ï¥˜Ì‡ ÔÓÒÛ‰ËÌ‡  keramická 

nádoba
ÍÎ‡ÒËˆËÁÏ  klasicismus
ÍÎ‡ÒÓ‚‡ ·ÓÓÚ¸·‡  třídní boj
ÍÎ‡ÒÓ‚Â Ò‡ÏÓÛfl‰Û‚‡ÌÌfl  třídní 

samospráva
ÍÎËÌÓÔËÒ, ÔËÒ¸ÏÓ ÍÎËÌÓ‚Â  písmo 

klínové

Є
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ÍÎ¥Ì¥Í‡ ‰Îfl ÌÂÏÓ‚ÎflÚ, „Û‰ÌËı 
‰¥ÚÂÈ  kojenecký ústav

ÍÌflÁ¸  kníže
ÍÌflÁ¥‚ÒÚ‚Ó  knížectví
ÍÓ‡Î¥ˆ¥fl  koalice
ÍÓ‚‡Î¸ÒÚ‚Ó  kovářství
ÍÓ‰ÂÍÒ, Á‚¥‰ Á‡ÍÓÌ¥‚  zákoník
ÍÓÁ‡ÍË  kozáci
ÍÓÎ‡·Ó‡ˆ¥ÓÌ¥ÒÚ  kolaborant
ÍÓÎÂÍÚË‚¥Á‡ˆ¥fl Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„Ó 

„ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚‡  kolektivizace země-
dělství

ÍÓÎÓÌ¥‡Î¸Ì‡ ¥ÏÔÂ¥fl  koloniální říše
ÍÓÎÓÌ¥‡Î¥ÁÏ  kolonialismus
ÍÓÎÓÌ¥Á‡ˆ¥fl  kolonizace
ÍÓÎÓÌ¥fl  kolonie
ÍÓÏÂ‰¥fl  komedie
ÍÓÏÔ‡Ò  kompas
ÍÓÏÛÌ¥ÁÏ  komunismus
ÍÓÏÛÌ¥ÒÚË˜ÌËÈ ÔÂÂ‚ÓÓÚ  komu-

nistický převrat
ÍÓÏÛÌ¥ÒÚË˜ÌËÈ ÂÊËÏ  komunistic-

ký režim
ÍÓÌ„ÂÒ  kongres
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆ¥ÈÌËÈ Ú‡·¥  koncent-

rační tábor
ÍÓÌÍÛÂÌˆ¥fl  konkurence
ÍÓÌÒÂ‚‡ÚËÁÏ  konzervativismus
ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥fl  ústava
ÍÓÌÒÛÎ  konzul
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆ¥fl ‰Îfl Ì‡Â˜ÂÌËı 

(ÏÓÎÓ‰flÚ) Ú‡ Ò¥ÏÂÈ 
(ÔÓ‰ÛÊÊ¥‚)  poradna předmanžel-
ská a manželská

ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆ¥fl ÔÂ‰‡„Ó„¥˜ÌÓ -
ÔÒËıÓÎÓ„¥˜Ì‡  poradna pedagogic-
ko-psychologická

ÍÓÌÙ¥ÒÍ‡ˆ¥fl  konfiskace
ÍÓÌÙÂÂÌˆ¥fl  konference
ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ  konflikt
ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ ÔÓÍÓÎ¥Ì¸  mezigenerační 

konflikt
ÍÓ‡Ì  korán
ÍÓÓÎ¸  král
ÍÓÓÎ¥‚Ò¸Í‡ ÍÓÓÌ‡  královská 

koruna

ÍÓÓÎ¥‚Ò¸ÍÂ Ï¥ÒÚÓ  královské město
ÍÓÓÎ¥‚Ò¸ÍËÈ ‰‚¥  královský dvůr
ÍÓÓÎ¥‚ÒÚ‚Ó  království
ÍÓÓÌ‡ˆ¥fl, ÍÓÓÌÛ‚‡ÌÌfl  koruno-

vace
ÍÓÓÌÌ¥ ˆ¥ÌÌÓÒÚ¥, ÍÓÓÌ‡ˆ¥ÈÌ¥ 

Â„‡Î¥ª  korunovační klenoty
ÍÓÒÏÂÚË˜ÌËÈ ‰Ó„Îfl‰  kosmetická 

péče
ÍÓÒÚ¸ÓÎ, Í‡ÚÓÎËˆ¸ÍËÈ ı‡Ï  kostel
ÍÓ˜¥‚ÌËÍ, ÍÓ˜Ó‚ËÍ  kočovník
Í‡ªÌË ÚÂÚ¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ  země třetího 

světa
Í‡ÈÓ‚ËÈ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ  zemský sněm
ÍËÁ‡ „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸Í‡  hospodářská 

krize
ÍËÁÓ‚ËÈ ˆÂÌÚ  krizové centrum
ÍËÏ¥Ì‡Î¸Ì‡ 

‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸  trestní odpověd-
nost

ÍËÏ¥Ì‡Î¸ÌÂ Ô‡‚Ó  právo trestní
Í¥ÔÓÒÚÌ¥ ÒÚ¥ÌË, ‚‡ÎË, 

Ó„ÓÓÊ‡  hradby
ÍÛ·¥ÁÏ  kubismus
ÍÛÎ¸Ú  kult
ÍÛÎ¸Ú ÓÒÓ·Ë  kult osobnosti
ÍÛÎ¸ÚÛ‡  kultura
ÍÛÎ¸ÚÛÌ‡ ÒÔ‡‰˘ËÌ‡  kulturní 

dědictví
Î‡ÚËÌÒ¸ÍËÈ ¯ËÙÚ, Î‡ÚËÌËˆfl, 

Î‡ÚËÌÍ‡  latinka
ÎÂ„¥ÓÌ  legie
ÎÂ„ÂÌ‰‡  legenda
ÎËˆ‡, Ëˆ‡  rytíř

ÎËˆ‡Ò¸ÍËÈ Ó‰ÂÌ  rytířský řád
ÎËˆ‡Ò¸ÍËÈ ÚÛÌ¥  rytířský turnaj

Î¥·Â‡Î¥ÁÏ  liberalismus
Î¥Í‡Ò¸Í‡ Â˜Ó‚ËÌ‡, 

Ì‡ÍÓÚËÍ  droga
Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡  literatura
Î¥ÚÓ˜ËÒÎÂÌÌfl  letopočet
Î¥ÚÓÔËÒ, ıÓÌ¥Í‡  letopis
Î¸ÓÌ  len
Î˛·Ó‚  láska

Л
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Î˛‰ËÌ‡ ÒÛ˜‡ÒÌÓ„Ó ÚËÔÛ  člověk 
dnešního typu

Î˛‰ËÌ‡ ÓÁÛÏÌ‡  člověk rozumný
Î˛‰ËÌ‡ ÛÏ¥Î‡, ‚Ô‡‚Ì‡, flÍ‡ 

‚Ë„ÓÚÓ‚Îflπ ÁÌ‡fl‰‰fl Ô‡ˆ¥  člo-
věk zručný

Î˛‰ËÌ‡, ˘Ó ÔflÏÓ ıÓ‰ËÚ¸  člověk 
vzpřímený

Î˛‰Ò¸Í¥ Ô‡‚‡  lidská práva
Ï‡„¥fl  magie
Ï‡‰ÓÌÌ‡  madona
Ï‡ÎflÒÚ‚Ó, ÊË‚ÓÔËÒ, Ï‡Î˛‚‡ÌÌfl 

(Ù‡·‡ÏË)  malířství
Ï‡Ì¥ÙÂÒÚ  manifest
Ï‡ÌÛÙ‡ÍÚÛ‡  manufaktura
Ï‡Í„‡Ù  markrabě
Ï‡Í„‡ÙÒÚ‚Ó  markrabství
Ï‡ÒÓ‚‡ ÍÛÎ¸ÚÛ‡  masová kultura
Ï‡ÒÚÛ·‡ˆ¥fl  masturbace
Ï‡ÚÂ¥‡Î¸Ì‡ (Â˜Ó‚‡) 

ÍÛÎ¸ÚÛ‡  hmotná kultura
Ï‡ÚÂ¥‡Î¸Ì¥ ‰ÊÂÂÎ‡  hmotné 

prameny
ÏÂÌÒÚÛ‡ˆ¥fl  menstruace
ÏÂÒ‡, ÒÎÛÊ·‡ ·ÓÊ‡, ·Ó„ÓÒÎÛÊ·‡, 

‚¥‰Ô‡‚‡, Î¥ÚÛ„¥fl  mše, boho-
služba

ÏÂÚ‡ ÊËÚÚfl  životní cíl
ÏÂ˜ÂÚ¸  mešita
Ï¥‰¸  měď
Ï¥ÊÌ‡Ó‰Ì¥ ‚¥‰ÌÓÒËÌË  mezinárodní 

vztahy
Ï¥Ì‡ÂÚ  minaret
Ï¥Ì¥ÒÚ  ministr
Ï¥Ò¸ÍËÈ ÊËÚÂÎ¸, „ÓÓ‰flÌËÌ  měš-

ťan
Ï¥Ò¥ÓÌÂ  misionář
Ï¥ÒÚÓ  město

Ï¥ÒÚÓ „¥ÌËÍ¥‚ (Û‰ÓÍÓÔ¥‚) Û 
ÒÂÂ‰Ì¸Ó‚¥˜˜¥  horní město

Ï¥ÒÚÓ-‰ÂÊ‡‚‡  městský stát
Ï¥ÒÚÓ, ˘Ó Ô¥‰Îfl„‡π (Ì‡ÎÂÊËÚ¸) 

Ï¥ÒˆÂ‚ÓÏÛ ÙÂÓ‰‡ÎÓ‚¥  poddan-
ské město

Ï¥ÒÚÓ, ÓÚËÏ‡ÌÂ ÍÓÓÎÂ‚Ó˛ Û 
ÔÓÒ‡„  věnné město

Ï¥Ù  mýtus
Ï¥Ù, ÎÂ„ÂÌ‰‡  báje
Ï¥ÚËÌ„  tábor lidu
ÏËÒÚÂˆÚ‚Ó  umění
ÏË  mír
ÏËÌËÈ ‰Ó„Ó‚¥, ÏËÌ‡ Û„Ó‰‡  mí-

rová smlouva
ÏÎ‡‰Ó˜ÂıË, ÏÓÎÓ‰Ó˜ÂıË  mladočeši
ÏÓ·¥Î¥Á‡ˆ¥fl  mobilizace
ÏÓ‚ÌÂ ÒÔ¥ÎÍÛ‚‡ÌÌfl, 

ÍÓÏÛÌ¥Í‡ˆ¥fl  dorozumívání, komu-
nikace

ÏÓ„ËÎ‡, ‰ÓÏÓ‚ËÌ‡  hrob
ÏÓ„ËÎ‡, ÍÛ„‡Ì  mohyla
ÏÓ‰ÂÌ  secese
ÏÓÁ‡ªÍ‡  mozaika
ÏÓÌ‡ÒÚË  klášter
ÏÓÌ‡ı¥fl ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ‡  monar-

chie konstituční
ÏÓÌ‡ı¥fl  monarchie
ÏÓÌÂÚ‡  mince
ÏÓÌÓÔÓÎ¥fl  monopol
ÏÓ‡Î¸Ì‡ ÌÓÏ‡  mravní norma
ÏÓ‡Î¸Ì¥ÒÚ¸, ÏÓ‡Î¸, ÂÚËÍ‡  mrav-

nost
ÏÓÚË‚‡ˆ¥fl  motivace
ÏÛÁÂÈ  muzeum
ÏÛÁËÍ‡  hudba
ÏÛÏ¥Ù¥Í‡ˆ¥fl  mumifikace
ÏÛÏ¥fl  mumie
ÏÛÌ¥ˆËÔ‡Î¸Ì¥ ‚Ë·ÓË  komunální 

volby
ÏÛÌ¥ˆËÔ‡Î¸ÌÂ (Ï¥ÒˆÂ‚Â) 

Ò‡ÏÓÛfl‰Û‚‡ÌÌfl  obecní samo-
správa

ÏÛÌ¥ˆËÔ‡Î¸ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚Ó, 
ÏÂ¥fl  obecní zastupitelstvo

ÏÛÌ¥ˆËÔ‡Î¸ÌËÈ ·˛‰ÊÂÚ  obecní 
rozpočet

ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌËÌ  muslim
Ì‡‰ÔËÓ‰Ì¥ ÒËÎË  nadpřirozené síly
Ì‡ÏËÒÚÓ, ÍÓÎ¸π  náhrdelník

М
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Ì‡Ó‰Ì‡ ÒÎÓ‚ÂÒÌ¥ÒÚ¸, 
ÙÓÎ¸ÍÎÓ  lidová slovesnost

Ì‡Ó‰Ì‡ Ú‚Ó˜¥ÒÚ¸  lidová tvořivost
Ì‡Ó‰Ì¥ Á·ÓË  lidové shromáždění
Ì‡Ó‰Ì¥ Á‚Ë˜‡ª  lidové zvyky
Ì‡Ó‰ÌÓ-‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËÈ 

ÂÊËÏ  lidovědemokratický režim
Ì‡ÒÂÎÂÌÌËÈ ÔÛÌÍÚ  obec
Ì‡ÒÚÛÔ  ofenziva
Ì‡ÒÚ¥È  nálada
Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌËÈ Ó·Ï¥Ì  naturální směna
Ì‡ÛÍ‡  věda
ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Á·ÓË  Národní shro-

máždění
Ì‡ˆ¥fl, Ì‡Ó‰  národ
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÏÂÌ¯ËÌ‡  národnostní 

menšina
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl  národní 

obrození
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-‚ËÁ‚ÓÎ¸Ì‡ 

·ÓÓÚ¸·‡  národněosvobozenecký 
boj

Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ  nacionalismus
Ì‡ˆËÁÏ  nacismus
Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚Ó, ‚Î‡ÒÚ¥  vrchnost
ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸  nezávislost
ÌÂÏÓ‚Îfl, „Û‰Ì‡ ‰ËÚËÌ‡  kojenec
ÌÂÔËÒ¸ÏÂÌÌ¥ÒÚ¸, 

ÌÂ„‡ÏÓÚÌ¥ÒÚ¸  negramotnost
ÌÂÔÓ‚Ì‡ Ò¥Ï’fl  neúplná rodina
ÌÂÔÓ‚ÌÓÎ¥ÚÌfl ÓÒÓ·‡  nezletilá osoba
ÌÂÓÁ·¥ÎË‚i ÒÚ‡ÚÂ‚¥ ÒÚÓÒÛÌÍË Á 

ÓÒÓ·‡ÏË ÔÓÚËÎÂÊÌÓª ÒÚ‡Ú¥  pro-
miskuita

ÌÂÛıÓÏÂ Ï‡ÈÌÓ  nemovitý majetek
ÌÂÚÂÔËÏ¥ÒÚ¸, 

ÌÂÔËÏËÂÌÌ¥ÒÚ¸  nesnášenlivost
ÌÓ‚¥ ˜‡ÒË, ÌÓ‚‡ ÂÔÓı‡  novověk
ÌÓ‚ÓÌ‡Ó‰ÊÂÌËÈ  novorozenec
ÌÓÏ‡  norma

ÌÓÏ‡ Ô‡‚‡  právní norma
ÌÓÏÓ‚‡ÌÂ ÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl  přídělové 

zásobování
ÌÓÚ‡¥ÛÒ  notář
Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl  sjednocení

Ó·˘ËÌ‡  občina
Ó·fl‰, ˆÂÂÏÓÌ¥fl  obřad
ÓÍÓÔÌ‡ (ÔÓÁËˆ¥ÈÌ‡) ‚¥ÈÌ‡  zákopo-

vá válka
“ÓÍÒ‡ÏËÚÓ‚‡” Â‚ÓÎ˛ˆ¥fl  „same-

tová“ revoluce
ÓÍÛÔ‡ˆ¥ÈÌ‡ ‡Ï¥fl  okupační armáda
ÓÍÛÔ‡ˆ¥ÈÌÂ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl, ÓÍÛÔ‡ˆ¥ÈÌ‡ 

ÛÒÚ‡ÌÓ‚‡  okupační správa
ÓÍÛÔ‡ˆ¥fl  okupace
ÓÎ¥ÏÔ¥ÈÒ¸Í¥ ¥„Ë  olympijské hry
ÓÎÓ‚Ó, ˆËÌ‡  cín
ÓÔÂ‡  opera
ÓÔ¥ÍÛÌÒ¸ÍËÈ ‰Ó„Îfl‰  pěstounská 

péče
ÓÔ¥, Ûı ÓÔÓÛ, ‚ËÁ‚ÓÎ¸ÌËÈ 

Ûı  odboj
ÓÔÓÁËˆ¥fl  opozice
Ó‡ÌÍ‡  orba
é„‡Ì¥Á‡ˆ¥fl é·’π‰Ì‡ÌËı 

ç‡ˆ¥È  Organizace spojených 
národů

Ó‰ÂÌ πÁÛªÚ¥‚  jezuitský řád
ÓÒ‡‰ÌËÍ, ÍÓÎÓÌ¥ÒÚ  kolon
ÓÒ‚¥˜ÂÌ¥ÒÚ¸  vzdělanost
ÓÒ‚¥˜ÂÌËÈ ‡·ÒÓÎ˛ÚËÁÏ  osvícený 

absolutismus
ÓÒÓ·ËÒÚ‡ „¥„¥πÌ‡  osobní hygiena
ÓÒÓ·ËÒÚ¥ÒÚ¸, 

¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¸Ì¥ÒÚ¸  osobnost
ÓÒÓ·ËÒÚËÈ ·˛‰ÊÂÚ  osobní rozpočet
ÓıÓÓÌ‡ Ì‡‚ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó 

ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘‡  ochrana životního 
prostředí

Ô‡ÍÚ  pakt
Ô‡Î‡ˆ  palác
Ô‡ÎÓÏÌËˆÚ‚Ó, ‚¥‰‚¥‰Û‚‡ÌÌfl Ò‚flÚËı 

Ï¥Òˆ¸  poutě na hory
Ô‡Ï’flÚ¸, Ô‡Ï’flÚÍ‡  památka
Ô‡Ï’flÚÍ‡ ÏËÒÚÂˆÚ‚‡  umělecká 

památka
Ô‡Ï’flÚÍ‡ ÍÛÎ¸ÚÛË  kulturní památ-

ka
Ô‡ÌÛ‚‡ÌÌfl, ÔÂÂ‚‡„‡  nadvláda

О
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Ô‡Ô‡ (ËÏÒ¸ÍËÈ) - „Î‡‚‡ 
Í‡ÚÓÎËˆ¸ÍÓª ˆÂÍ‚Ë  papež

Ô‡Ô¥ÛÒ  papyrus
Ô‡‡Ù¥flÎ¸ÌËÈ Ò‚fl˘ÂÌËÍ  farář
Ô‡Î‡ÏÂÌÚ  parlament
Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ËÁÏ  parlamentarismus
Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒ¸Í¥ ‚Ë·ÓË  parlamentní 

volby
Ô‡Ó‚‡ Ï‡¯ËÌ‡  parní stroj
Ô‡ÓÔÎ‡‚  paroloď
Ô‡ÚËÁ‡Ì  partyzán
Ô‡ÚÌÂ Û ÊËÚÚ¥  životní partner
Ô‡ÚÌÂÒ¸Í¥ Á‚’flÁÍË 

(‚¥‰ÌÓÒËÌË)  partnerské vztahy
Ô‡ÚÂÌÚ  patent
Ô‡ÚËˆ¥È  patricij
Ô‡Ú¥‡ı  patriarcha
Ô‡Ú¥ÓÚËÁÏ  vlastenectví
ÔÂÍÎÓ  peklo
ÔÂ„‡ÏÂÌÚ  pergamen
ÔÂÂ‚ÓÓÚ  převrat
ÔÂÂÊË‚‡ÌÌfl, ÔÓÊË‚‡ÌÌfl  proží-

vání
ÔÂÂÍ‡Á, ÒÍ‡Á‡ÌÌfl, ÎÂ„ÂÌ‰‡  pověst
ÔÂÂÌ‡ÒÂÎÂÌ¥ÒÚ¸, 

ÔÂÂÌ‡ÒÂÎÂÌÌfl  přelidnění
ÔÂÂÏË’fl  příměří
ÔÂÂÒÂÎÂÌÌfl Ì‡Ó‰¥‚  stěhování 

národů
ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡  perspektiva
ÔÂÛÍ‡  paruka
èÂ¯‡ Ò‚¥ÚÓ‚‡ ‚¥ÈÌ‡  první světová 

válka
ÔÂÚËˆ¥fl  petice
ÔËÒ¸ÏÓ  písmo

ÔËÒ¸ÏÓ Á‚ÛÍÓ‚Â  písmo hláskové
ÔËÒ¸ÏÓ ÁÌ‡ÍÓ‚Â  písmo znakové
ÔËÒ¸ÏÓ ¥πÓ„Î¥Ù¥˜ÌÂ  písmo 

obrázkové (hieroglyfy)
ÔËÒÂˆ¸, ÔÂÂÔËÒÛ‚‡˜  písař
ÔËÒÂÏÌ¥ ‰ÊÂÂÎ‡  písemné prameny
ÔËÒÂÏÌ¥ÒÚ¸, ÔËÒ¸ÏÂÌÒÚ‚Ó  písem-

nictví
è¥‚Ì¥˜ÌÓ‡ÚÎ‡ÌÚË˜Ì‡ Û„Ó‰‡ 

(çÄíé)  Severoatlantická smlouva 
(NATO)

Ô¥‰‰‡ÌËÈ  poddaný
Ô¥‰‰‡ÌÒÚ‚Ó, ÙÂÓ‰‡Î¸ÌÓ-

Í¥ÔÓÒÌËˆ¸Í‡ Á‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸, 
Í¥Ô‡ˆÚ‚Ó  poddanství

Ô¥‰Ô¥ÎÎfl  ilegalita
Ô¥ÁÌfl „ÓÚËÍ‡  pozdní gotika
Ô¥‡Ï¥‰‡  pyramida
Ô¥˜  pec
ÔÎ‡‚‡ÌÌfl -‚¥‰ÍËÚÚfl  objevné 

plavby
ÔÎ‡ÌÓ‚‡ÌÂ ·‡Ú¸Í¥‚ÒÚ‚Ó  plánované 

rodičovství
ÔÎ‡ÌÚ‡ˆ¥fl  plantáž
ÔÎÂ·ÂÈ  plebej
ÔÎÂÏ’fl  kmen
ÔÎiÚÍÓ‚ËÌ‡  vláknina
ÔÎÛ„  pluh
ÔÎ˛‡Î¥ÁÏ  pluralita
ÔÓ‚Â‰¥ÌÍ‡  chování
ÔÓ‚ÒÚ‡ÌÌfl  povstání
ÔÓ„ÓÏ  pogrom
ÔÓ‰‡ÚÍË  daně
ÔÓ‰¥Î Ô‡ˆ¥  dělba práce
ÔÓ˜ÛÚÚfl, ‚¥‰˜ÛÚÚfl  city
ÔÓÎ¥ˆ¥fl  policie
ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ Ô‡Ú¥fl  politická strana
ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡  politický systém
ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡  politický 

program
ÔÓÎ¥ÚËÍ‡  politika

ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ ‚ÌÛÚ¥¯Ìfl  politika 
vnitřní

ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ ÁÓ‚Ì¥¯Ìfl (Á‡ÍÓ‰ÓÌÌ‡, 
Ï¥ÊÌ‡Ó‰Ì‡)  politika zahraniční

ÔÓÎÍÓ‚Ó‰Âˆ¸, ‚ÓπÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ  vo-
jevůdce

ÔÓÎ˛‚‡ÌÌfl  lov
ÔÓÏ¥˜ÌËÍ Ï‡ÈÒÚ‡  tovaryš
ÔÓÚÂ·Ë  potřeby

ÔÓÚÂ·Ë ‰ÛıÓ‚Ì¥ (ÔÒËı¥˜Ì¥)  po-
třeby duševní

ÔÓÚÂ·Ë Ù¥ÁË˜Ì¥  potřeby fyzické
ÔÓÌÓ„‡Ù¥fl  pornografie
ÔÓÓı (ÒÚ¥ÎÂˆ¸ÍËÈ)  střelný prach
ÔÓÚ‡Î  portál
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ÔÓı¥‰ ıÂÒÚÓÌÓÒˆ¥‚, ıÂÒÚÓ‚ËÈ 
ÔÓı¥‰  křížová výprava

ÔÓıÓÓÌ  pohřeb
ÔÓıÓÓÌÌËÈ ËÚÛ‡Î  pohřební zvyk-

losti (ritus)
Ô‡‚‡  práva

Ô‡‚‡ Ï¥ÒÚ‡  městská práva
Ô‡‚ÌËÈ Á‡ı¥‰, Ô‡‚Ì‡ ‰¥fl  právní 

úkon
Ô‡‚ÌËÈ ÔËÔËÒ  právní předpis
Ô‡‚Ó  právo

Ô‡‚Ó Ó‰ËÌÌÂ  právo rodinné
Ô‡‚ÓÔÓfl‰ÓÍ  právní řád
Ô‡‚ÓÒÎ‡‚’fl  pravoslaví
Ô‡ˆfl, Ó·ÓÚ‡, ÚÛ‰  práce
ÔÂ‰ÓÍ  předek
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ¸Í¥ Ó„‡ÌË  zastupitel-

ské orgány
ÔÂÁË‰ÂÌÚ  prezident
ÔÂÏ’π  premiér
ÔË·ÛÚÍË  příjmy
ÔË‚‡ÚÌ‡ ‚Î‡ÒÌ¥ÒÚ¸  soukromé vlast-

nictví
ÔË‚‡ÚÌËÈ ÒÂÍÚÓ  soukromý sektor
ÔË‚¥ÎÂÈ  privilegium
ÔËÓ‰ÌÂ ÔÓÚËÁ‡˜‡ÚÚfl, 

ÔÓÚËÁ‡ÔÎ¥‰Ì¥ÒÚ¸  přirozená anti-
koncepce

ÔË˜‡ÒÚfl, ÔË˜‡˘‡ÌÌfl  přijímání 
(při mši)

ÔÓ‚ËÌ‡, ÔÓÛ¯ÂÌÌfl  přestupek
ÔÓ‚¥Ìˆ¥fl  provincie
ÔÓ‰ÛÍÚË  naturálie
ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡  prokuratura
ÔÓÏËÒÎÓ‚‡ Â‚ÓÎ˛ˆ¥fl  průmyslo-

vá revoluce
ÔÓÔÓ‚¥‰¸  kázání
ÔÓÔÓÁËˆ¥fl ¥ ÔÓÔËÚ  nabídka a po-

ptávka
ÔÓÒ‚¥ÚÌËˆÚ‚Ó, 

ÔÓÒ‚¥ÚËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó  osvícenství
ÔÓÒÚËÚÛˆ¥fl  prostituce
ÔÓÚÂÍÚÓ‡Ú  protektorát
ÔÓÚË„¥ÚÎÂ¥‚Ò¸Í‡ ÍÓ‡Î¥ˆ¥fl  pro-

tihitlerovská koalice

ÔÓÚËÁ‡˜‡ÚÚfl, 
ÔÓÚËÁ‡ÔÎ¥‰Ì¥ÒÚ¸  antikoncepce

ÔÓÙÂÒ¥fl, Ù‡ı  profese
ÔÓÙ¥Î‡ÍÚËÍ‡, Á‡ÔÓ·¥ÊÌ¥ 

Á‡ıÓ‰Ë  prevence
ÔÓÙÒÔ¥ÎÍÓ‚‡ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥fl  odboro-

vá organizace
ÔÓˆÂÒ ¥ÌÚÂ„‡ˆ¥ª (Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl), 

¥ÌÚÂ„‡ˆ¥ÈÌËÈ ÔÓˆÂÒ  integrační 
proces

ÔÒËı¥˜Ì‡ „¥„¥πÌ‡, „¥„¥πÌ‡ ÓÁÛÏÓ‚Óª 
Ô‡ˆ¥  duševní hygiena

ÔÒËı¥˜ÌÂ (‰ÛıÓ‚ÌÂ) Á‰ÓÓ‚’fl  du-
ševní zdraví

ÔÒËı¥Í‡  psychika
ÔÒËıÓÎÓ„¥fl  psychologie
ÔÛÚ˜, Á‡ÍÓÎÓÚ  puč
‡·  otrok
‡·ÒÚ‚Ó  otroctví
‡‰ÌËÍ, ˜ÎÂÌ Ï‡„¥ÒÚ‡ÚÛ  konšel
‡ÈÓÌ  okres
‡ÎÓ  oradlo
‡ÌÌfl ÌÓ‚‡ ÂÔÓı‡  raný novověk
‡Ò‡  rasa
‡ÒËÁÏ  rasismus
‡ÚÛ¯‡  radnice
Â‚ÓÎ˛ˆ¥fl  revoluce
Â„¥ÓÌ  region
ÂÊËÏ (ÓÁÔÓfl‰ÓÍ) ‰Ìfl  režim 

dne
ÂÊËÏ  režim
ÂÊËÏ, ÓÁÔÓfl‰ÓÍ  životospráva
ÂÍÎ‡Ï‡  reklama
ÂÎ‡ÍÒ‡ˆ¥fl  relaxace
ÂÎ¥„¥ÈÌ‡ ÒÂÍÚ‡  náboženská sekta
ÂÎ¥„¥fl, ‚¥ÓÒÔÓ‚¥‰‡ÌÌfl, 

‚¥Ó‚ËÁÌ‡ÌÌfl  náboženství
ÂÎ¸πÙ  reliéf
ÂÏ¥ÒÌËˆ¸ÍÂ ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚Ó  řemesl-

ná výroba
ÂÏ¥ÒÌËÍ  řemeslník
ÂÌÂÒ‡ÌÒ, ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl  renesance
ÂÒÔÛ·Î¥Í‡  republika
ÂÙÓÏ‡  reforma
ÂÙÓÏ‡ˆ¥fl  reformace

Р
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Ë·ÓÎÓ‚Îfl, Ë·‡Î¸ÒÚ‚Ó  rybolov
êËÏÒ¸Í‡ ¥ÏÔÂ¥fl  římská říše
ËÌÍÓ‚‡ ÂÍÓÌÓÏ¥Í‡  tržní ekono-

mika
ËÌÓÍ  trh
ËÚÓËÍ‡, Ó‡ÚÓÒ¸ÍÂ 

ÏËÒÚÂˆÚ‚Ó  řečnictví
¥‚ÌÓÔ‡‚Ì¥ÒÚ¸  rovnoprávnost
¥‰  rod
ê¥Á‰‚Ó  Vánoce
Ó·ÓÚ‡  robota
Ó·Ó˜Â ÔÂÂ‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl  pracovní 

přetížení
Ó·Ó˜ËÈ ˜‡Ò  pracovní doba
Ó‚ÂÒÌËÍ, Ó‰ÌÓÎ¥ÚÓÍ  vrstevník
Ó‰˛˜¥ÒÚ¸, ÔÎÓ‰ÓÌÓÒÌ¥ÒÚ¸  plod-

nost
Ó‰ËÌ‡, Ò¥Ï’fl  rodina
Ó‰Ó‚Ë˘Â  naleziště
ÓÁÎÛ˜ÂÌÌfl  rozvod
ÓÁÔÓ‰¥Î Ô‡ˆ¥ (ÒÔÂˆ¥‡Î¥Á‡ˆ¥fl 

ÂÏÂÒÂÎ)  specializace řemesel
ÓÍÓÍÓ  rokoko
ÓÏ‡ÌÒ¸ÍËÈ ÒÚËÎ¸  románský sloh
ÓÏ‡ÌÚËÁÏ  romantismus
ÓÚÓÌ‰‡  rotunda
ÛıÓÏÂ Ï‡ÈÌÓ  movitý majetek
Û˜ÌÂ Û·ËÎÓ  pěstní klín
Ò‡·ÓÚ‡Ê  sabotáž
Ò‡ÌÍˆ¥fl  sankce
Ò‡ÏÓ·ÛÚÌ¥ÒÚ¸  svébytnost
Ò‡ÏÓ‚ËıÓ‚‡ÌÌfl  sebevýchova
Ò‡ÏÓ‰ÂÊ‡‚ÒÚ‚Ó  samoděržaví
Ò‡ÏÓÍÓÌÚÓÎ¸  sebekontrola
Ò‡ÏÓÔ¥ÁÌ‡ÌÌfl  sebepoznání
Ò‡ÏÓÒ‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸, 

Ò‡ÏÓ‚ÔÂ‚ÌÂÌ¥ÒÚ¸  sebevědomí
Ò‡ÏÓÛfl‰Û‚‡ÌÌfl  samospráva
Ò‚¥ÚÓ„Îfl‰  světový názor
Ò‚Ó·Ó‰‡  svoboda

Ò‚Ó·Ó‰‡ ‚¥Ó‚ËÁÌ‡ÌÌfl  nábožen-
ská svoboda

Ò‚fl˘ÂÌËÍ  kněz
ÒÂÍÒÓÎÓ„  sexuolog

ÒÂÍÒÛ‡Î¸Ì‡ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥fl  sexuální 
orientace

ÒÂÍÒÛ‡Î¸Ì¥ ‚¥‰ıËÎÂÌÌfl, 
Á·Ó˜ÂÌÌfl  sexuální deviace

ÒÂÍÒÛ‡Î¸Ì¥ÒÚ¸  sexualita
ÒÂÍÒÛ‡Î¸ÌÂ ÁÎÓ‚ÊË‚‡ÌÌfl  sexuální 

zneužívání
ÒÂÎÓ  vesnice
ÒÂÎflÌËÌ, ÁÂÏÎÂÓ·  rolník
ÒÂÌ‡Ú  senát
ÒÂÂ‰Ì¥ ‚¥ÍË, ÒÂÂ‰Ì¸Ó‚¥˜˜fl  stře-

dověk
ÒÂÂ‰Ìfl ¯ÍÓÎ‡  střední škola
ÒÂÂ‰Ìfl ÔflÏÓÍÛÚÌ‡ 

ÌÂÌ‡ÍËÚ‡ ˜‡ÒÚËÌ‡ ·Û‰ËÌÍÛ 
Û ëÚ‡Ó‰‡‚Ì¸ÓÏÛ êËÏ¥ 
(‰‚ÓËÍ)  atrium

ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘Â ‰Îfl ÊËÚÚfl  životní 
prostředí

ÒËÎ‡, ‚Î‡‰‡  moc
ÒËÌ‡„Ó„‡  synagoga
Ò¥Î¸Ò¸ÍËÈ ÒÚ‡ÓÒÚ‡  rychtář
Ò¥ÏÂÈÌËÈ ·˛‰ÊÂÚ  rodinný rozpočet
ÒÍÎÂÔ¥ÌÌfl  klenba
ÒÍÓÚ‡ÒÚ‚Ó, Ô‡ÒÚÛ¯ÂÒÚ‚Ó  paste-

vectví
ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ‡  sochařství
ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ‡, ÔÎ‡ÒÚËÍ‡  plastika
ÒÎÓ‚’flÌË  Slované
ÒÎÛÊ·‡, Ó·ÓÚ‡, Á‡ÌflÚÚfl  zaměst-

nání
ÒÎÛÊ·Ó‚Âˆ¸, Ûfl‰Ó‚Âˆ¸, 

˜ËÌÓ‚ÌËÍ  úředník
ÒÓ‚¥ÒÚ¸, ÒÛÏÎ¥ÌÌfl  svědomí
ÒÓÎ¥‰‡Ì¥ÒÚ¸  solidarita
ÒÓˆ¥‡Î¸Ì‡ „ÛÔ‡  sociální skupina
ÒÓˆ¥‡Î¸Ì‡ ‰ÓÔÓÏÓ„‡  sociální dávky
ÒÓˆ¥‡Î¸Ì‡ Á¥Î¥ÒÚ¸  sociální zralost
ÒÓˆ¥‡Î¸Ì‡ ÓÔ¥Í‡, ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËÈ 

‰Ó„Îfl‰  sociální péče
ÒÓˆ¥‡Î¸Ì‡ ÂÙÓÏ‡  sociální refor-

ma
ÒÓˆ¥‡Î¸Ì¥ ÓÎ¥  sociální role
ÒÓˆ¥‡Î¥ÁÏ  socialismus
ÒÓ˛Á ÔÎÂÏÂÌ  kmenový svaz

С
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ÒÔÂˆ¥‡Î¸Ì‡ ¯ÍÓÎ‡ (‰Îfl ÓÁÛÏÓ‚Ó 
‚¥‰ÒÚ‡ÎËı ‰¥ÚÂÈ)  zvláštní škola

ÒÔ¥‚Ô‡ˆfl  spolupráce
ÒÔÓÊË‚‡ˆ¸ÍÂ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Ó  konzum-

ní společnost
Ò¥·ÎÓ  stříbro
ÒÚ‡Î¥Ì¥ÁÏ  stalinismus
ÒÚ‡Ì Ó·ÎÓ„Ë  stanné právo
ÒÚ‡ÌÓ‚Â ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Ó  stavovská 

společnost
ÒÚ‡Ó‰‡‚Ì¥ ˜‡ÒË  starověk
ÒÚ‡Ó‰‡‚Ìfl ¥ ÒÂÂ‰Ì¸Ó‚¥˜Ì‡ Ò¥·Ì‡ 

ÏÓÌÂÚ‡  denár
ÒÚ‡Ó˜ÂıË  staročeši
ÒÚ‡Ú¸  pohlaví
ÒÚ‡ÚÂ‚¥ Ó„‡ÌË  pohlavní orgány
ÒÚ‡ÚÂ‚ËÈ Á‚’flÁÓÍ  pohlavní styk
ÒÚËÎ¸ ÊËÚÚfl  životní styl
ëÚÓÎ¥ÚÌfl ‚¥ÈÌ‡  stoletá válka
ÒÚÓÎ¥ÚÚfl  století
ÒÚÓÒÛÌÍË Ï¥Ê Î˛‰¸ÏË  mezilidské 

vztahy
ÒÚ‡ÈÍ  stávka
ÒÚ‡ıÛ‚‡ÌÌfl  pojištění
ÒÚÂÒ  stres
ÒÛ‰  soud
ÒÛ‰Ó‚‡ ‚Î‡‰‡  moc soudní
ÒÛ‰Ó‚ËÈ ÔÓˆÂÒ  soudní proces
ÒÛÍÌÓ  sukno
ÒÛÎÚ‡Ì  sultán
ÒÛÒÔ¥Î¸Ì‡ ‚Î‡ÒÌ¥ÒÚ¸  veřejné vlast-

nictví
ÒÛÒÔ¥Î¸Ì‡ ÌÓÏ‡  společenská norma
ÒÛÒÔ¥Î¸Ì¥ ‚¥‰ÌÓÒËÌË  společenské 

vztahy
ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Ó  společnost
Ú‡·¥  tábor
Ú‡Î‡ÌÚ  talent
Ú‚‡ËÌÌËˆÚ‚Ó  chov dobytka
ÚÂ‡Ú  divadlo
ÚÂÎÂÙÓÌ (Î¥Ì¥fl) ‰Ó‚¥Ë  linka 

důvěry
ÚÂÎÂÙÓÌÌ¥ ÌÓÏÂË ·ÂÁÔÂÍË 

(ÔÓÎ¥ˆ¥ª, ¯‚Ë‰ÍÓª ‰ÓÔÓÏÓ„Ë, 

ÔÓÊÂÊÌÓª ÓıÓÓÌË)  linka bez-
pečí

ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ  temperament
ÚÂÓ  teror
ÚËÏ˜‡ÒÓ‚‡ ‚Î‡‰‡  prozatímní vláda
ÚÍ‡ˆÚ‚Ó  tkalcovství
ÚÓÍÒËÍÓÏ‡Ì¥fl  toxikomanie
ÚÓ„¥‚Îfl  obchod
ÚÓ„Ó‚Âˆ¸  obchodník
ÚÓÚ‡Î¥Ú‡ÌËÈ ÂÊËÏ  totalitní režim
Ú‡„Â‰¥fl  tragédie
Ú‡‰Ëˆ¥fl  tradice
íË‰ˆflÚËÎ¥ÚÌfl ‚¥ÈÌ‡  třicetiletá 

válka
ÚËÔ¥Î¸Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÁÂÏÎÂÓ·ÒÚ‚‡ 

(„ÓÒÔÓ‰‡˛‚‡ÌÌfl)  trojpolní 
systém hospodaření

Ú¥ÛÏ‚¥‡Ú  triumvirát
ÚÛ‰Ó‚‡ Û„Ó‰‡  pracovní poměr
ÚÛ‰Ó‚‡ Û„Ó‰‡  pracovní smlouva
ÚÛ‰Ó‚‡, ‚ËÓ·ÌË˜‡ 

‰ËÒˆËÔÎ¥Ì‡  pracovní kázeň
ÚÛ‰Ó‚Â Ô‡‚Ó  právo pracovní
ÚÛËÁÏ  cestovní ruch
Û„Ó‰‡, ‰Ó„Ó‚¥, ÍÓÌÚ‡ÍÚ  smlouva
ÛÍ‡Á ÔÓ ‚¥ÓÚÂÔËÏ¥ÒÚ¸  toleranční 

patent
ÛÍ¥ÔÎÂÌÂ ÍÂÎ¸ÚÒ¸ÍÂ „ÓÓ‰Ë˘Â 

(Ï¥ÒÚÓ, ÙÓÚÂˆfl) y 2–1 ÒÚ. ‰Ó 
Ì.Â. Á Í‡Ï’flÌËÏË ‚‡Î‡ÏË Ú‡ 
ÔflÏÓÍÛÚÌËÏ ÔÎ‡ÌÛ‚‡ÌÌflÏ, 
ÚËÏ˜‡ÒÓ‚Â Ï¥ÒÚÓ-ÙÓÚÂˆfl 
ÔÂ¥Ó‰Û êËÏÒ¸ÍÓª ¥ÏÔÂ¥ª, 
ÓÔ¥‰ÛÏ  oppidum

ÛÍ¥ÔÎÂÌÌfl, ÙÓÚ  opevnění
ÛÎ¸ÚËÏ‡ÚÛÏ  ultimátum
ÛÏ¥ÌÌfl, Ì‡‚ËÍ  dovednost
ÛÌ¥‚ÂÒËÚÂÚ  univerzita
ÛÌ¥fl, ÒÓ˛Á  unie
ÛÌ¥ÙÓÏ‡, ÏÛÌ‰Ë, Ó‰ÌÓÒÚ¥È  uni-

forma
Ûfl‰, Í‡·¥ÌÂÚ (Ï¥Ì¥ÒÚ¥‚), 

‚Î‡‰‡  vláda
ÛÒËÌÓ‚ÎÂÌÌfl, Û‰Ó˜Â¥ÌÌfl  adopce 

(osvojení)

Т
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ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë (Á‡ÍÎ‡‰Ë) ÍÛÎ¸ÚÛË  kul-
turní instituce

ÛÚÓÏ‡  únava
Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ  fakulta
Ù‡‡ÓÌ  faraon
ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl  federace
ÙÂÓ‰‡Î  feudál
Ù¥ÁË˜Ì‡ Á¥Î¥ÒÚ¸  tělesná zralost
Ù¥ÁË˜ÌÂ Á‰ÓÓ‚’fl  tělesné zdraví
Ù¥ÎÓÒÓÙ¥fl  filozofie
ÙÎÓÚ  loďstvo
ÙÓÏ‡ Ô‡‚Î¥ÌÌfl Û ëÚ‡Ó‰‡‚Ì¸ÓÏÛ 

êËÏ¥ (30 . ‰Ó Ì.Â. – 284 . Ì.Â.) 
  principát

ÙÓÏ‡ Ô‡‚Î¥ÌÌfl Û ëÚ‡Ó‰‡‚Ì¸ÓÏÛ 
êËÏ¥ Û 284–476 .  dominát

î‡ÌÍÒ¸Í‡ ¥ÏÔÂ¥fl  francká říše
ÙÂÒÍ‡  freska
ÙÓÌÚ (Ì‡ ‚¥ÈÌ¥)  fronta (válečná)
 ı‡‡ÍÚÂ  charakter
ı‚ÓÓ·Ë ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª  nemoci civili-

zační
ı‚ÓÓ·Ë ÒÔ‡‰ÍÓ‚¥  nemoci dědičné
ı‚ÓÓ·Ë ÔÒËı¥˜Ì¥  nemoci duševní
ı‚ÓÓ·Ë Ú¥Î‡ (Ú¥ÎÂÒÌ¥)  nemoci 

tělesné
ı‚ÓÓ·Ë, ˘Ó ÔÂÂÌÓÒflÚ¸Òfl 

ÒÚ‡ÚÂ‚ËÏ ¯ÎflıÓÏ  nemoci přenos-
né pohlavním stykem

ıÎ¥·ÓÓ·ÒÚ‚Ó  obilnářství
ıÓÎÓ‰Ì‡ ‚¥ÈÌ‡  studená válka
ı‡Ï, ÒÓ·Ó  chrám
ıÂÒÚÓÌÓÒÂˆ¸  křižák
ıÂ˘ÂÌÌfl  křest
ıËÒÚËflÌËÌ  křesťan
ıËÒÚËflÌÒÚ‚Ó  křesťanství
ıÓÌ¥Í‡, Î¥ÚÓÔËÒ  kronika
ıÛ‰ÓÊÌ¥È ÔÓÏËÒÂÎ  umělecké 

řemeslo

ˆÂÌÁÛ‡  cenzura
ˆÂÌÚ Ô‡ˆÂ‚Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl/

Á‡ÈÌflÚÓÒÚ¥  úřad práce
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÂ ÔÎ‡ÌÛ‚‡ÌÌfl  centrální 

plánování
ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl  centralizace
ˆÂÍ‚‡  církev

ˆÂÍ‚‡ π‚‡Ì„ÂÎ¥˜Ì‡  církev evan-
gelická

ˆÂÍ‚‡ Í‡ÚÓÎËˆ¸Í‡  církev kato-
lická

ˆÂÍÓ‚ÌËÈ ¥π‡ı, ‰ÛıÓ‚ÌËÈ 
Ò‡Ì  církevní hodnostář

ˆÂÍÓ‚ÌËÈ ÒÓ·Ó  koncil
ˆÂÚ‡Î¥ÁÓ‚‡Ì‡ ‰ÂÊ‡‚‡  centralizo-

vaný stát
ˆÂı  cech
ˆË‚¥Î¸ÌÂ („ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÂ) 

Ô‡‚Ó  právo občanské
ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥fl  civilizace
˜ÂÌÂ˜ËÈ Ó‰ÂÌ  mnišský řád
˜ÛÏ‡  mor
˜ÛÚÚπ‚‡ Á¥Î¥ÒÚ¸  citová zralost
¯‡Ï‡Ì  šaman
¯ÂÙ, ‰ËÂÍÚÓ, Ô‡ÚÓÌ, 

ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ¸  patron
¯Í¥Î¸ÌËÈ ÍÎ‡Ò  školní třída
¯Í¥Î¸ÌËÈ ÂÊËÏ  školní řád
¯ÍÓÎ‡, Ì‡‚˜‡Î¸ÌËÈ Á‡ÍÎ‡‰, 

Û˜ËÎË˘Â  škola
¯Î˛·, Ó‰ÛÊÂÌÌfl, 

ÔÓ‰ÛÊÊfl  manželství
¯Ó‚Í  hedvábí
¯ÚÛ˜ÌÂ ÔÂÂË‚‡ÌÌfl 

‚‡„¥ÚÌÓÒÚ¥  umělé přerušení těho-
tenství

flÁË˜ÌËÍ, ÔÓ„‡ÌËÌ  pohan
flÍÓ·¥ÌÂˆ¸  jakobín
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