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StrÆnka 64

Cvièenia a diktáty na písanie i (í), y (ý) v cudzích slovách
Cvièenie 1
n Pokúste sa správne doplni i (í) alebo y (ý) do nasledujúcich cudzích slov.

a)
b__c__kel, g__mnast__ka, h__perbola, s__mulant, s__gnál, m__tus, m__l__tar__zmus,
h__mna, c__n__cký, m__lénium, s__metria, s__lon, h__potéza, p__ramída, p__gment,
f__z__ológia, t__ran, s__tuácia, s__mfónia, l__ceum, fotos__ntéza, el__psa, at__p__cký,
s__réna, s__nchronizova, s__ngulár, s__ntet__cký, s__multánny, p__rát, p__tagoriáda,
p__ama, r__tuál, r__z__ko, r__m, k__net__ka, k__anovodík, kv__ntán, chr__zantéma,
enz__m, h__droplán, h__pnóza, em__grácia, az__l, d__skusia, d__skvalifikova, d__slexia,
d__skr__m__nácia, s__mpat__cký, ep__lepsia, m__tológia, prim__t__vny
b)
g__è, h__stória, h__stéria, v__tamín, lab__rint, s__mbol, l__r__ka, Od__seus, Ol__mp, ol__mpiáda, b__rokrat, c__klus, f__lharmónia, falz__f__kát, c__sterna, r__tmus, kor__gova, c__klotur__stika, d__skrétny, v__rtuóz, d__namika, v__z__tka, h__pochonder, rehab__l__tácia,
Bab__lon, kl__matický, pol__h__stor, anon__m, s__non__mný, prec__zny, ch__rurgia,
d__namo, reg__ster, ex__l, d__nastia, Eg__pt, l__cencia, s__gnatár, s__mpózium, orb__tálny,
v__zuálny, k__bernetika, got__ka, person__f__kácia, s__stém, R__m, kom__cký, marc__pán,
f__gúra, alegor__cký
Cvièenie 2
n Doplòte i (í), y (ý).

P__ramída je hrobka staroeg__ptských faraónov.
S__mfónia je druh rozsiahlej orchestrálnej skladby.
Anal__za je taká metóda výskumu, ktorá sa zakladá na rozbore.
B__l__ngvista je èlovek, ktorý ovláda akt__vne dva jazyky.
H__giena je náuka o zdravom spôsobe ivota.
Pol__glot je èlovek, ktorý ovláda ve¾a cudzích jazykov.
F__ziológia je náuka o ivotných pochodoch v organizmoch.
S__mbióza je vzájomné spoluitie dvoch organizmov, z ktorého majú obidva úitok.
Enz__my sú zvlátne bielkoviny, ktoré podporujú a urých¾ujú rôzne chemické procesy v organizmoch.
Pol__klinika je mestské èi obecné zdravotné stredisko.
Ep__démia je prudko sa íriaca nákaza, ktorá zasahuje väèie územie.
Ps__chológia je veda o zákonitostiach duevných javov.
T__ran__zova niekoho znamená kruto s dakým zaobchádza.
V__zum je povolenie vstúpi na cudzie tátne územie.
Et__mológia je náuka o pôvode slov.
C__n__k je bezcitný, hrubý, bezoh¾adný, vyzývavo opovrlivý èlovek.
D__namit je druh trhaviny, obsahuje prevane n__trogl__cerín.
C__klón je nièivá víchrica v trop__ckých moriach.
Pseudon__m je krycie èi literárne meno.
H__ena je psovitá elma, ktorá sa iví zdochlinami.
L__nèova znamená bezprávne prenasledova a zabíja, respekt__ve verejne kruto, bezoh¾adne
bi.
H__per- je prvá èas zloených slov s významom ve¾ký, príliný, nadbytoèný.
Ps__chiatria je náuka o duevných chorobách.
H__dro- je prvá èas zloených slov, obyèajne odborných termínov s významom voda, vodný.
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