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Tiu ĉi dosiero, pdf-dosiero, enhavas la kompletan indekson de la bildvortaro. Ni 
ne juĝis utile enmeti ĝin en la libro mem pro diversaj kialoj. Inter alie: ĝia 
vasteco, kiu nepre influus la prezon de la libro, estas relative grava kialo. Tamen 
plej grava estas la pripenso pri la utileco de tiu ĉi indekso. La utileco ja estas 
nepre tre malgranda! La uzanto de la libro tre malofte, aŭ neniam, uzos la libron 
por serĉi la signifon de esperanta vorto (aŭ esprimo) sed uzos ĝin por trovi 
esperantan nomon por iu objekto el iu de li konata fako... aŭ por serĉi pli 
precizan nomon de objekto de kiu li konas nur ĝeneralan nomon (ekz. tenilo!). 
Por tiaj celoj sufiĉos la malvasta indekso, trovebla en la libro. Ne forgesu ke vi 
nun ankaŭ en pdf-dosiero povas serĉi deziratan vorton! En tiu ĉi listo la vortoj 
kaj esprimoj ja aperas en strikte alfabeta ordo, laŭ la komenca vorto de esprimo, 
dum la vorto en la esprimo kiu interesos vin troviĝos ne ĉiam en la unua loko. 
La esprimo adaptebla manumo troviĝas ĉe adaptebla, kaj verŝajne manumo 
estos la vorto de via interesiĝo. Serĉado de manumo en la indekso liveros al vi 
ses diversajn manumojn, adapteblajn kaj neadapteblajn. Kontraŭe al la malvasta 
indekso, tiu ĉi pdf-dosiero indikos al vi ne nur la numeron de la tabulo, sed 
ankaŭ la ekzaktan numeron de la objekto en la bildo. 
 
Malgranda averto: tiu ĉi indekso ne estas farita laŭ la tute lasta malneto. Do 
povos okazi ke vi trovos esprimon iom diferencan de tiu kiu troviĝas en la libro 
mem. Ofte tio ne estos vere ĝena, sed kontraŭe pliriĉiga. Vi povas, kompreneble, 
ankaŭ surpaperigi (presi) la dosieron, kaj tiam tute komforte uzi ĝin apud la 
bildvortaro.  
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2p-orbitoj: 1-9 
A-ferdeko: 377-28-30 
A-maĵoro aŭ fis-minoro: 138-58 
abako: 127-73 
abako: 153-17 
abako: 153-28 
abako: 153-39 
abdomena aorto: 21-16 
abdomena pinĉilo: 233-13 
abdomeno de abelino: 230-13 
abdomeno: 235-10 
abelĉelo: 230-35 
abeldanco: 230-32 
abelino, laborabelo: 230-2 
abelista pipo: 230-71 
abelisto, abelbredisto: 230-69 
abelkesto, ĉelara abelkesto 
staranta kun malantaŭa aliro: 
230-56-62 
abelkestoj: 230-2, 6, 7 
abelkorbo: 230-64 
abelmanĝulo; meropo, (migra 
birdo): 179-2 
abelo (mielabelo): 230-1 
Abeloj kaj abelbredado: 230 
abelreĝino: 230-6 
abelsvarmo, esameno: 230-65 
abelujoforma kabano: 162-28 
aborigeno, praloĝanto de 
Aŭstralio: 160-37 
abraziaĵo; abrazia roko; abrazia 
plato: 14-76 
abrikotfloro: 212-40 
abrikotfolio: 212-42 
abrikoto: 212-41 
abrikotujo, abrikotarbo : 212-38 
abscisoj [x1 ; x2]: 170-9 
absido: 153-78 
absido: 154-5 
absinto: 198-4 
absorbilo: 308-3 
abstrakta (senunita) kvarcifera 
nombro (8 en la loko de unuoj, 
5 en la loko de dekoj, 6 en la 
loko de centoj, 9 en la loko de 
miloj): 167-3 
abutmento: 155-20 
abutmento: 369-45 
abutmento: 371-90 
acerfrukto, dusamaro: 189-57 
acero: 189-53 
acetilenhoso: 294-9 
acetilenujo: 294-2 
acida linigravurado: 331-42 
acidgravura kli ŝomaŝino: 
331-23 
acidgravura maŝino: 335-15 
acidgravura retuŝo: 335-21 
acidgravuristo: 335-18 
acidgravurita kavopresa 
cilindro: 335-22 
acidgravurita zinkoplato: 331-40 
acidujo: 173-62 

aĉakaturo: 139-15 
aĉetantino, klientino: 83-24 
aĉetantino: 252-8 
aĉetanto, kliento: 83-48 
aĉetanto: 263-2 
aĉetokurzo: 415-19 
aĉetregistrilo; butika kaso: 55-34 
adampomo; gorĝa pomo (nur 
ĉe viro): 22-14 
adaptebla manumo: 39-20 
adaptebla matricoportilo: 29-51 
adaptebla piedapogo: 116-2 
adaptilo por kamerao aŭ 
projekciilo: 264-55 
adaptilo por kopiado de 
diapozitivoj: 267-39 
adaptilo por transigo de 
videodatumoj al Scart-
konektilo de televidilo: 269-23 
adaptoringo: 267-33 
adhera disko: 182-26 
adhera kuseno, arolio: 230-12 
adhera pretbandaĝo: 26-6 
adiaŭa kiso: 359-44 
adicia kolormikso: 166-12 
adicio (aldono) [3 kaj 2: 
sumeroj, termoj aŭ adiciatoj, +:  
plussigno; =:  egalecosigno; 5: 
sumo]: 167-23 
administraciejo: 389-16 
administrejo, laborejo, 
magazeno: 5-19 
administrejo: 131-5 
administrejo: 297-8 
administrejo: 298-39 
administrejo: 371-28 
administrejo: 378-1 
admirala kajuto: 372-27 
admiralpapilio; atalanto; 
numeropapilio; vaneso atalanta:  
183-2 
adresbildo: 395-43 
adreso de ricevanto: 395-58 
adreso de sendanto: 395-59 
adreso: 395-44 
adzo: 273-70 
aer-aldukto: 300-30 
aer-aldukto: 290-6 
aer-enfluo: 388-54 
aeraj radikoj: 188-89 
aerajuto: 319-30 
aerbalonoj por rektumoskopio: 
28-14 
aerblovilo: 46-63 
aerbrakumo; aerpremkuseneto; 
plenblovebla brakumo: 28-31 
aerbremso; bremsoklapo: 64-12 
aerdukto: 228-28 
aere malvarmigata motoro: 
342-41 
aerenigo: 319-29 
aerenlasilo por 
varmointerŝanĝilo: 65-19 

aerenlaso; aerfendo: 64-5 
aerfendo de la baborda motoro: 
65-11 
aerfiltrilo: 218-31 
aerfiltrilo: 344-3 
aerflua rudro: 102-61 
aerfluo: 353-19 
aerforsuĉa tubofino: 286-41 
aerkirliĝo; vortico: 8-33 
aerkluzo: 297-35 
aerkluzo: 393-28 
aerkompresoro: 365-44 
aerkusena veturilo; 
ŝveboŝipo: 102-59 
aerkuseno; pneŭmata kuseno: 
102-62 
aerobatiko*; aviadilaj 
akrobataĵoj: 103-1-9 
aerpafila kuglo: 123-28 
aerpafilo: 123-34 
aerpleniga konektilo: 350-24 
aerpremmaniko por mezurado 
de sangopremo; 
premomanumo: 30-3 
aerpumpilo kaj varmigilo por la 
matraco: 30-11 
aerpumpilo: 345-11 
aerreguligilo: 173-3 
aerreguligilo: 173-8 
aerrisorta komforta sidilo kun 
meĥanika turnilo: 218-41 
aersuĉa fendo: 344-7 
aersulko: 245-18 
aerujo: 350-22 
aeruma aperturo de fuelujo: 
391-43 
aeruma aperturo: 80-27 
aeruma flankovando: 367-29 
aeruma glitfenestro; firsta 
aerumado: 207-11 
aeruma klapo: 207-10 
aeruma klapo: 207-41 
aeruma klapo: 347-50 
aeruma klapo: 367-16 
aeruma klapo: 367-30 
aeruma klapo: 46-56 
aeruma krado por prilumilo: 
406-73 
aeruma krado: 407-5 
aeruma tegolo: 275-7 
aeruma tubo: 215-22 
aeruma tubo: 305-13 
aeruma tubo: 46-55 
aerumado: 207-10, 11 
aerumado: 344-24 
aerumĝustiga radeto: 344-78 
aerumkrado; ventolkrado: 57-20 
aerumkrado: 344-79 
aerumo ŝakto: 152-4 
aervarmiga kamero: 300-31 
aervarmigilo: 300-15 
aerveŝto: 384-9 
aerveziko: 227-28 
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afgana leporhundo, 
afganhundo: 223-28 
afido; plantlaŭso (senflugila): 
175-15 
afiŝendaj leĝotekstoj: 348-43 
afiŝkolono: 79-46 
afiŝo kun balotalvoko kaj 
balotejnumero: 69-29 
afiŝo: 27-15 
afiŝoj kun panorama bildo de 
pladoj kaj trinkaĵoj: 77-1 
afiŝtabulo (nigra tabulo) por 
laborejaj anoncoj: 348-42 
afiŝtabulo, reklamtabulo: 271-45 
afiŝvitrino kun horarafiŝo: 359-26 
afrankostampilo: 412-64 
afrika elefanto, rostrobesto: 
184-23 
Afrika plato: 11-37 
afrika tamburisto: 162-13 
Afriko: 16-15 
agadoj ĉe uzado de ciferecaj 
kaj presaj komunikiloj  en la 
kampo de manipulado de 
komunikiloj: 329-1-40 
agbutono: 403-26 
agendo (ringolibro): 328-2 
agitilo: 172-17 
agla kapo: 145-14 
Aglo kun ĉefstelo Altairo: 3-9 
aglo: 177-7 
agorda turnbutono: 262-15 
agordbutono: 127-23 
agordfendo kun glitpeco: 144-33 
agordfendo kun metala langeto: 
144-30 
agordilo (radioricevilo): 401-44 
agordilo de akreco: 400-30 
agordilo de distanco: 266-27 
agordilo: 143-20 
agordilo: 398-32 
agordkejlo: 141-18 
agordmenuo por bildo-, 
grafikaĵ- kaj tekst-areaj 
mezuroj: 328-18 
agordo de priluma daŭro: 332-18 
agordodrato: 144-21 
agordokojno: 143-21 
agordostifto: 142-23 
agordstifto: 143-17 
agordŝraŭbo: 141-61 
agra konvolvulo: 214-26 
agrikultura traktoro: 217-43 
Agrikulturaj iloj ( ĝarden- kaj 
kortoflegado): 219 
agrikulturaj iloj : 219-1-27 
Agrikulturaj ma ŝinoj I: 217 
Agrikulturaj ma ŝinoj II: 218 
Agrikulturo: 216 
agrokulturaj fruktoj (agro-
kulturaj produktoj): 221-1-47 
Agrokulturaj fruktoj: 221 
agroparazitoj: 234-40-54 

agropiro: 214-30 
agrosinapo: 214-18 
agrostemo: 214-6 
agrovicio, furaĝvicio: 222-18 
Aguljasa Fluo: 16-38 
ajlo: 209-43 
ajurveda* traktado: 97-35 
ajutarko: 236-20 
ajuto por oksigeno; 
oksigenajuto: 173-13 
ajuto: 220-21 
ajutoj por aerumo de fuelujoj: 
65-22 
aĵura brodaĵo: 254-27 
akantocino*; kavalira 
cerambiko; pina kaproskarabo: 
175-41 
akcelilo aŭ gaspedalo: 344-77 
akcelilo aŭ gaspedalo: 403-34 
akcelmanilo: 341-22 
akcelmanilo: 342-33 
akcelometro: 386-10 
akceloraketoj por fuelakiro: 
391-21 
akcelraketoj por fuelakiro: 391-47 
akcentiga mamzono; 
suprenpuŝa mamzono: 37-14 
akcepta flanko: 302-60 
akceptejo (elcisterniga halo): 
229-1 
akceptejo; informejo; anoncejo: 
92-4 
akceptejo: 112-1 
akceptejo: 27-6 
akceptisto: 78-7 
akcesora fuelujo: 388-20 
akcesora kablo: 368-41 
akcesora konektingo por 
grandbilda aŭ tv-kamerao: 264-36 
akcesora premaerujo: 366-61 
akcesora varmointerŝanĝilo por 
transmisia oleo: 366-43 
akcesoraĵoj (ekz. adaptilo de 
ŝampuilo, tapiŝbroso): 56-83 
akcesoraĵoj de 
videokamerao: 269-18-25 
akcesoraĵoj por proksima kaj 
makrofotado: 267-26 
akcesoraĵoj: 287-50-58 
akcesoraĵpoŝo: 407-24 
akcesoraĵujo: 267-45 
akcesorkabla streĉilo: 368-42 
akcia dokumento: 415-25 
akcio (akcia dokumento), 
valorpapero: 415-25-34 
akcipitredoj: 177-12 
akcipitro: 177-14 
akenara frukto: 188-111 
akileo milfolia: 194-15 
akolito; mesknabo: 149-45 
akolito; mesoservanto; 
mesknabo: 148-40 

akomodeblaj paperkasedoj: 
412-38 
akompanaj kordoj; liberaj 
kordoj; senfretaj kordoj: 142-24 
akonito; kaskofloro: 197-1 
akordiono; tirharmoniko  
(kun pianoklavaro; kun 
butonklavaro) (37-44): 142-36 
akordo de la maksimuma 
kvinto; maksimuma triado: 
139-4 
akordo de la minimuma kvinto; 
minimuma triado: 139-3 
akordo maĵora; maĵora triado: 
139-1 
akordo minora; minora triado: 
139-2 
akordoj: 139-1-5 
akoro: 195-22 
akra firma faldo; tubeĝo: 36-67 
akra kulero: 27-43 
akra sedo: 193-21 
akrida larvo: 175-11 
akriga disko: 290-19 
akriga disko: 311-44 
akriga ŝtalo: 248-8 
akriga ŝtono: 219-20 
akrilnitrilo: 322-42 
akrobatsaltado: 103-42, 43 
Akropolo (super urbo situanta 
fortikaĵo kun templokom-
plekso): 153-1 
akrosoma membrano: 25-11 
akrosomo*: 25-4 
akrotero: 153-48 
aksa-radiusa lagro: 265-3 
akselaj aerumaj truoj: 39-18 
akselharoj: 19-36 
akselo; akselkavo: 19-35 
akselpreno (transportprenoj): 
26-45 
aksmezura komputilo: 348-7-12 
aksmezura platformo: 348-1 
aksmova unuo: 303-45 
akso de antiklinalo: 13-20 
akso de parabolo: 170-17 
akso de sinklinalo: 13-22 
akso: 218-38 
aksofina transmisiilo: 218-27 
aksoj: 123-81 
aksokonuso: 339-64 
aksokruco: 170-2-7 
aksokruco: 330-4 
aksolagro: 364-10 
aksopivoto: 345-84 
aksosimetria figuro: 169-24 
aksoŝraŭbingo: 339-59 
aksotruo: 296-86 
aksotubo: 339-66 
aktiva vulkano; tavolvulkano: 
12-4 
aktobretaro: 411-12 
aktoklipo: 410-2 
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aktomuelilo: 408-37 
aktonoto: 411-10 
aktora vestoŝanĝejo; aktora 
tualetejo: 136-47 
aktorino (prezentistino): 137-38 
aktoro (prezentisto): 137-37 
aktoŝranko: 408-3 
aktoŝranko: 414-29 
akumulatora motorvagono 
[flanka vido kaj baza konturo]: 
365-55 
akumulatorkesto: 361-42 
akumulatorkesto: 365-56 
akumulatoro: 269-16 
akumulatoro: 400-41 
akumulatortestilo: 348-56 
akumulatorujo: 267-13 
akumulatorujo: 341-16 
akumulatorujo: 347-17 
akumulilfako: 402-42 
akumulilo aŭ akumulatoro: 
344-44 
akuŝa-suĉiga fako: 228-40 
akuta angulo responda al 8 
[sumo de 13 kaj 14: streĉita 
angulo (180º)]: 169-12 
akuta supersigno; dekstra korno 
(a-akuto): 164-50 
akutangula triangulo kun 
mezortantoj [M:  sekcopunkto 
de mezortantoj kaj centro de 
ĉirkaŭcirklo]: 169-28 
akva malvarmigilo: 342-47 
akva onisko: 175-3 
akvarelfarbo; akvofarbo: 157-18 
akvario: 86-7 
akvedukto: 153-67 
akvo- kaj vaporŝprucaĵo: 12-11 
akvo-aldukto: 279-18 
akvo; randakvo: 13-35 
akvoaldukto: 246-49 
akvoaldukto: 268-16 
akvoaldukto: 80-54 
akvoapartigilo kaj intera 
trovarmigilo: 306-9 
akvobalastujo: 377-78 
akvobanaj ringoj: 172-16 
akvobano (14-16): 172-13 
akvobara digo: 307-27 
akvobaraĵo: 245-45 
akvobirdaro: 84-51-54 
akvobuso: 370-56 
akvocisterno: 364-67 
akvodismetaj boatoj: 102-28-33 
akvodukto: 227-17 
akvodukto: 255-26 
akvoeldukto: 268-17 
akvoeldukto: 80-57 
akvoelfluilo; senakviga truo: 
100-27 
akvoellasa instalaĵo: 371-49 
akvoelprema sekcio: 325-33 
akvoelsuĉa instalaĵo: 371-45 

akvofalo: 12-43 
akvofalo: 97-10 
akvofarbaĵo; akvarelo: 71-5 
akvofarbaro; akvarelfarbaro: 
71-6 
akvoflanka elevatoro: 382-23 
akvoflua elektrejo [sekco]: 
307-26 
akvofungo; duŝfungo: 97-11 
akvoglaso kun aŭtomata 
plenigo: 29-10 
akvoglaso: 71-8 
akvoglita rapidboato: 102-21 
akvoglitaj boatoj: 102-34-40 
akvohava tavolo: 13-25 
akvohava tavolo: 80-38 
akvohoso: 271-38 
akvokanalo: 153-68 
akvokanono: 97-21 
akvokarafo: 53-47 
akvokavo: 297-31 
akvokesto: 294-17 
akvokolektujo: 246-5 
akvokonekto; akvokrano: 73-4 
akvokonekto: 220-33 
akvokrano kun pumpilo: 28-47 
akvokrano kun svingebla 
elfluilo: 279-36 
akvokrano por hoso: 44-37 
akvokrano por lavabo: 279-31 
akvokrano; akvomiksa krano; 
miksokrano: 47-7 
akvokrano: 279-34 
akvokruĉeto: 199-45 
akvokruĉo: 127-83 
akvokuvo; akvujo: 207-29 
akvolinio; akvonivelo: 66-27 
akvolinio: 101-31 
akvoludilo: 97-26 
akvomantelo: 343-54 
akvomelonoj: 252-82 
akvomiksa krano por lavabo: 
279-27-29 
akvomodulo: 361-45 
akvomuelejo: 17-77 
akvomuelejo: 245-37 
akvonutra pumpilo: 364-9 
akvopelila krano: 279-37 
akvopelujo: 279-14 
akvopelvo: 73-28 
akvopilkado: 98-41-45 
akvopilko: 95-25 
akvopilko: 97-27 
akvopilko: 98-43 
akvoplantoj kaj mar ĉplantoj: 
196-15 
Akvoprovizado: 80 
akvopuriga instalaĵo: 18-35 
akvopuriga instalaĵo: 297-14 
akvoputo kun vinĉo, vinĉoputo: 
147-3 
akvoputo; baskulputo: 17-100 

akvorezervejo kun 
pumpinstalaĵo: 371-43 
akvorezervejo: 371-44 
akvorezista fotilo; subakva 
fotilo: 93-25 
akvoriĉa tavolo; akvohava 
tavolo: 80-2 
akvositelo: 350-26 
akvoskia lingvo; mansignoj 
de skiisto: 102-45-51 
akvoskiado post motorboato: 
95-9-12 
akvoskiado: 102-41-58 
akvoskiantino; akvoskiistino: 
102-41 
akvoskiisto kun akvoskioj 
(saltskioj): 95-12 
akvoskiisto: 102-52-58 
akvoskorpio: 175-6 
akvoŝpruciga serpento: 97-25 
akvoŝprucigilo; akvokanono: 
137-18 
akvotavolo: 14-18 
akvoterapio; 
akvogimnastiko: 88-33 
akvotubo kun krano: 207-30 
akvotubo: 304-17 
akvoturo: 17-81 
akvoturo: 297-9 
akvoturo: 80-18 
akvovarmigujo: 46-73 
akvujo; akvorezervujo: 57-15 
akvujo: 137-51 
akvujo: 255-27 
akvujo: 347-11 
akvujo: 380-65 
akvumilo; ansa akvilo (27, 
28): 207-26 
akvumilo: 203-23 
al 2 kontraŭa duonrekto de g2 

kun komencpunkto 1: 169-3 
ala benzinujo; subala 
benzinujo: 64-4 
ala ekstremaĵo: 104-18 
alarma flavo: 357-16 
alarmbutonoj: 379-4 
alarmŝaltilo: 349-78 
albalailo: 353-17 
albordigaj boatoj: 67-46 
albordiĝa klapo: 370-54 
albordiĝa planko; varfo: 99-17 
albordiĝa ponteto: 84-46 
albordiĝa ponto: 370-7 
albordiĝa ponto: 381-30 
albordiĝa pontono: 381-63 
alburno, sukligno: 273-85 
alburno: 188-12 
alciono: 179-4 
alda do-kleo; aldviolona kleo; 
C-kleo: 138-10 
aldo; aldoviolono: 141-27 
aldonaĵo por kopiado de 
diapozitivoj: 267-38 
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aldonaĵoj [sablo, ŝtonetoj]: 
271-36 
aldono de sulfata acido: 309-33 
aldukto de malvarmiga akvo: 
263-40 
aldukto de malvarmiga likvo: 
291-26 
aldukto de malvarmigenzo aŭ 
malvarmiga likvo: 302-25 
aldukto de premaero: 286-46 
aldukto por varma akvo: 46-79 
aldukto, enira dukto: 279-23 
aleno: 253-56 
alerona kaj empenerona 
stirkorno: 386-24 
alerono: 103-20 
alerono: 386-52 
aleta ŝraŭbingo: 296-42 
alezilo: 261-8 
alezilo: 293-36 
alfabeta klasilo: 408-34 
alfapartiklo: 1-39, 40 
alfasadita novfasado el ligno; 
ligna novfasado; ligna 
fasadtegaĵo: 44-74 
alferdekiĝejo por helikopteroj: 
67-53 
alfluga anteno: 392-36 
alflugo: 390-2 
alflukanalo: 245-44 
algaraĝa veturejo; algaraĝa 
vojo: 44-45 
alĝustiga artiko: 314-55 
alĝustiga brako por 
antaŭenmovo kaj ŝraŭbopaŝo: 
302-9 
alĝustiga brako por sidalto: 
330-41 
alĝustiga butono por obturilo: 
267-21 
alĝustiga ekrano: 264-21 
alĝustiga kranko por elŝutilo: 
347-14 
alĝustiga levilo por puriga 
angulo: 353-25 
alĝustiga radeto de 
ekspondaŭro: 266-34 
alĝustiga radeto de obturilo: 
266-33 
alĝustiga radeto por 
aerumpovo: 344-95 
alĝustiga rado: 348-34 
alĝustiga relo: 267-37 
alĝustiga ringo de distanco: 
266-38 
alĝustiga stango: 258-18 
alĝustiga ŝafto: 382-39 
alĝustiga ŝovbutono: 403-21 
alĝustiga ŝraŭbo: 272-79 
alĝustigaj signoj; markoj: 159-58 
alĝustigebla angulilo, 
angulkopiilo: 273-81 
alĝustigebla arko: 218-16 

alĝustigebla desegnilkapo: 314-3 
alĝustigebla frizofotelo: 257-19 
alĝustigebla frizofotelo: 258-
17-20 
alĝustigebla kapapogilo: 344-38 
alĝustigebla smirgotablo: 286-34 
alĝustigebla ŝelaĵfosto: 272-86 
alĝustigebla ŝelaĵportilo: 272-78 
alĝustigebla teleobjektivo 
(longa fokuso), zomobjektivo 
(varioobjektivo): 267-53 
alĝustigilo de alteco: 236-6 
alĝustigilo de alteco: 315-16 
alĝustigilo de alto kaj klino: 
330-36 
alĝustigilo de antaŭenŝovo: 
253-28 
alĝustigilo de diko: 253-22 
alĝustigilo de frapforto: 412-20 
alĝustigilo de la nulpunkto: 2-7 
alĝustigilo de larĝo: 253-19 
alĝustigilo de longo: 253-20 
alĝustigilo de objektoplato: 
265-34 
alĝustigilo: 336-8 
alĝustigo de alteco: 355-3 
alĝustigo de alto: 311-51 
alĝustigo de la veturrado: 217-55 
alĝustigo de paperrando: 333-20 
alĝustigo de tranĉoprofundo: 
355-22 
alidado: 379-19 
alineo: 326-15 
alinesigno: 164-47 
alirvojo: 147-34 
alismo: 196-46 
aliso: 214-17 
alkaligo: 322-3 
alko: 185-2 
alkoholaĵoj: 130-5 
alkoholbrulilo: 29-53 
alkoholkontrolo: 68-18 
alkoholmezurilo: 68-19 
alkomputila konektingo: 402-25 
alkondukilo de radiatoro: 308-12 
alkondukilo de varmakvo: 308-8 
alkonduko de reŭzeblaj 
materialoj: 81-29 
alkovo; dormloko super 
ŝoforejo: 92-20 
alkroĉa garnaĵo: 104-7 
alkroĉa piedo: 182-34 
alkroĉa vosto; prenvosto: 182-35 
Aller’a ŝtonsala tavolo: 306-66 
allogata birdo: 239-58 
allutita durmetala plato 
(durmetala tranĉeĝo): 302-50 
almeta relo: 320-33 
almetebla (almetita) suĉtubo; 
kromtubo: 56-74 
almo: 296-4 
almozkesto: 148-55 
almozo: 148-60 

almozsaketo; almozburso: 148-59 
almuelaĵoj por fabrikado de 
diversaj cementspecoj: 310-
19-21 
almuntebla (almuntita) 
hakilaro: 208-21 
almura ŝtuparflanko: 276-45 
alno: 189-30 
alnomarĉo; alnotorfejo: 14-20 
alo (de ventrado): 245-2 
alo-konektaj garnaĵoj el titano: 
65-34 
alo; flugilo: 103-19 
aloaranĝoj (flugilaranĝoj): 
385-1-14 
aloebenaj klapoj: 385-45-47 
alokapo: 245-7 
aloo: 205-13 
alopinta fuelujo: 387-8 
alostango: 245-3 
aloŝafto (radŝafto): 245-6 
aloŝtrebo: 385-11 
alpa anorako kun kapuĉo: 118-24 
alpa artemizio: 196-7 
alpa citro (22-27): 142-21 
alpa flaŭro: 196-1 
alpa jako: 35-21 
alpa jako: 38-28 
alpa skisporto (skiado, 
skikurado): 119-1-52 
alpelisto: 239-42 
alplandaĵo: 107-27 
alprema kranko: 159-34 
alprema rulilo: 404-21 
alt- kaj malaltprema turbino: 
67-62 
alta frapo (rezultigas 
postkuron): 91-3 
alta ĵetturo: 123-49 
alta kalkano; pikokalkanumo: 
58-28 
alta kolumo kun fermzoneto 
kaj prembutonoj: 36-8 
alta kolumo: 39-9 
altajlita poŝo; kangurupoŝo: 39-5 
altala monoplano: 385-1 
altarbildo; bildo de Kristo: 148-13 
altarbildo: 148-50 
altarejo; sanktejo: 148-32 
altarejo: 148-1 
altarkandelo: 148-7 
altarkandeloj: 148-34 
altarkruco: 148-12 
altaro (5-12): 148-4 
altaro; ĉefaltaro: 148-33 
altaro: 153-83 
altarornamaĵoj: 148-48 
altarsonorileto; altartintilo: 
199-52 
altarŝtupoj: 148-31 
altarŝtupoj: 148-5 
altartapiŝo: 148-3 
altartuko: 148-36 
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altartuko: 148-6 
altatensia lineo: 17-113 
altcisterno; turcisterno: 207-2 
altebejaĵo: 14-49 
altec-alĝustiga ŝraŭbo: 270-42 
altec-ĝustiga turnbutono: 268-37 
altecadaptebla mantenilo: 208-19 
altecfiksilo: 16-56 
altecindiko: 116-20 
altecmodifa manrado de la 
tablo: 286-20 
altecomezurilo; staturmezurilo: 
27-59 
altecoskalo (en kilometroj): 7-40 
altecregilo por centra radio ĉe 
flankekzameno: 32-4 
altecŝanĝilo: 16-55 
altembusko, altsidilo: 239-17 
alteniĝo [attitude]: 135-19 
altenĵeto: 114-35 
alteriga klemo: 295-33 
alterna perlobuklo: 323-46 
alternfolia cipero: 205-17 
alterngamba sido: 115-12 
alternkurenta nombrilo: 280-36 
altfidela muzikkomplekso aŭ 
aparataro: 401-1 
altfidela muzikturo : 401-7 
altfidelaj komponantoj  
(komponantoj de altfidela 
muzikkomplekso): 401-19-103 
altforna instalaĵo: 300-1-20 
altforna sablo: 310-20 
altforno (ŝaktoforno): 300-1 
altfosila bagro aŭ fosmaŝino, 
kabla bagro: 354-1 
altfrekvenca anteno: 65-24 
altfrizitaĵo kun subkunseno: 41-7 
altigita stirilo kun stabiliga 
stego: 340-13 
altigita stirilo: 341-12 
altigita tegmento: 347-27 
altkonstrua apartamentaro; 
domturo: 45-26 
altkreska rozo: 203-26 
altlanda indiano: 160-22 
altmara jaĥto 30-metra: 102-6 
altmara jaĥto de IMS-klaso: 
100-56 
altmontaro: 13-42 
altmontaro: 11-10 
alto de konuso: 170-44 
altoakso: 386-70 
altoĝustigebla piedtenilo: 339-49 
altoĝustigebla selo: 340-9 
altoĝustigebla stirilo: 340-8 
altokumuluso (dika, 
ondaspekta, ĉieltego); 
nubotegaĵoj: 8-15 
altometro: 386-4 
altoregulilo: 401-37 
altosaltisto: 116-10 
altosalto: 116-9-27 

altoskalo: 311-64 
altostirila biciklo : 340-1 
altostratuso (mezalta stria 
nubo): 8-8 
altpova glisilo: 104-27 
altpovuma ventolilo: 82-49 
altprema cilindro: 305-27 
altprema hidrogenpumpilo: 
393-42 
altprema kompresoro: 388-38 
altprema manometro: 294-4 
altprema oksigenpumpilo: 393-43 
altprema reaktora ujo: 306-32 
altprema turbino: 388-55 
altprema vapordukto de 
sekundara cirkvito: 67-63 
altpremaj cementadaj pumpiloj: 
299-34 
altseĝa ludgvidisto; ĉefjuĝanto: 
109-15 
altseĝo de ĉefjuĝanto: 109-16 
altsfagnejo; altmarĉo: 14-21 
alttenisa fidro: 304-32 
alttenisa kablo por trifaza 
kurento: 305-46 
alttenisaj klemoj: 304-43 
alttensia kablo: 304-33 
alttensia transformatoro: 365-4 
alttensia voltmetro: 365-29 
alttona membrano (alttona 
sistemo): 401-14 
alttrunka fruktarbo: 204-31 
alumeto: 259-22 
alumetujo, alumetskatolo: 
259-21 
aluminia folio por tinkturi 
harfaskojn: 257-18 
aluminia kovraĵo: 119-32 
aluminituba subportilo: 56-20 
aluvia konuso: 14-10 
aluvia zono; aluviejo: 14-11 
aluviaĵo (sablodeponaĵo): 370-37 
alvenigo de leteroj: 395-34 
alveola osto: 22-44 
alvetura halo: 359-1 
alvojo de bagaĝtunelo: 389-6 
alzoneblaj elektrodoj por fiksi 
sur korpomembroj: 28-27 
amanda biskvito: 251-41 
amasiga kumuluso (pli rapide 
supreniĝanta, vertikale forte 
evoluanta nubo): 8-2 
amasigitaj trunkoj: 237-15 
amazona nimfeo; reĝa nimfeo: 
196-19 
ambaŭflanka akvoenfluo: 220-32 
ambaŭpaĝe kopia unuo: 412-40 
amblo: 225-40 
ambono; ĥorpupitro; 
legopupitro: 148-37 
ambono; legopupitro: 148-2 
ambosbloka martelo kun 
hidraŭlika movsistemo: 292-1 

ambosbloko: 292-7 
amboseto: 278-20 
ambosnubo: 8-29 
amboso: 278-22 
amboso: 290-11 
amboso: 290-11-16 
amboso: 291-33 
ambosplato: 290-14 
ambulanca kuracistino: 82-7 
ambulanco; savaŭto: 82-6 
amebo: 176-4 
amento kaj unuopa maskla 
floro: 189-26 
amerika bilardo: 91-18-24 
amerika bizono: 185-10 
amerika kaprifolio: 191-23 
Amerika plato: 11-33 
Ameriko: 16-13, 14 
amfibia aviadilo: 388-8 
amfibiejo (kombinita terario 
kaj akvario); vivario: 86-23 
amfibioj: 182-20-26 
Amforo (Aquarius): 4-66 
amforo (ŝnurceramika kulturo): 
146-10 
amionkavo kun amionlikvaĵo: 
25-37 
amionlikvaĵa veziko: 25-45 
Ammonkorno; hipokampo: 20-61 
amnezia pafbolto: 248-13 
amofilo; amofilejo: 17-8 
amonia sulfato: 309-36 
amoniaklavejo: 309-23 
amortiza tavolo; skusorba 
tavolo: 119-30 
amortizilo: 368-49 
amperometro: 386-18 
amplifilo: 133-19 
amplifilo : 401-32 
amplifiloj kaj nutrilo: 132-14 
ampola pipeto: 173-25 
Amuz- kaj aventurparko; 
feriparko: 85 
Amuzelektroniko I : 401 
Amuzelektroniko II : 402 
Amuzelektroniko III 
(videoludiloj) : 403 
anaeroidaj premskatoloj: 10-6 
anafazo: 24-34 
analiza pesilo: 172-24 
analiza protokolo: 348-41 
analoga eligo: 264-43 
analoga vidigilo aŭ ciferplato: 
262-7 
analoga-al-cifereca konvertilo 
(A/C-konvertilo): 329-9 
ananasfloro: 202-64 
ananasforma gajlo: 235-41 
ananasoj: 252-84 
ananasplanto; ananasujo: 
202-61 
anaso: 224-35 
anĉo; langeto: 144-19 
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Andromedo: 3-24 
anemometra tubo: 64-11 
anemometro: 10-28 
anestezisto: 31-21 
aneto fortodora: 210-5 
angilo: 182-17 
angiografia esplortablo; 
ekzamena tablo: 32-27 
angla aksmuntaĵo: 265-22 
angla frammuntaĵo: 265-23 
angla manskribo: 164-10 
angla parko; natura ĝardeno: 
84-41-75 
angla reĝa krono: 62-44 
angla selo: 226-45-49 
anglaj, dentobrosaj lipharoj: 
40-21 
angula alezilo: 278-9 
angula ĉizilo: 285-11 
angula guĝo: 158-20 
angula guĝo: 159-9 
angula intertubo kun ekstera 
ŝraŭbaĵo: 279-51 
angula padelo: 245-41 
angula pordhokingo: 293-57 
angula presbloko: 292-36 
angulaj citiloj: 164-37 
angulbeka tenajlo: 290-37 
angulĉizojo: 278-2 
anguldenta aŭ V-denta 
cilindra rado : 296-87 
angule alĝustigeblaj speguloj: 
330-30 
anguleca kejlingo: 142-10 
angulflago: 107-8 
angulfosto: 273-52 
angulkiko; angulŝoto: 107-42 
angulkorekta optikaĵo: 327-21 
angulmezura aparato: 348-3 
angulmezurilo: 72-19 
angulmodifeblaj sagaloj: 64-9 
angulo alterna kun 8-169-10 
angulo apuda al 13 [sumo de 
13 kaj 14- streĉita angulo 
(180º)]: 169-14 
angulo komplementa al 8-169-15 
angulo kun lateroj 7 kaj 3, 
akuta angulo [< 90°]: 169-8 
angulo responda al 8, obtuza 
angulo [> 90° kaj < 180°]: 169-11 
angulpeco: 279-52 
angulpeniko: 282-26 
angulŝranko: 47-47 
angulŝtancilo por ŝprosoj: 277-7 
angultiga tornilo: 302-52 
angultrabo, L-trabo : 296-1 
angultranĉa ortilo: 281-51 
angulturo, gvatoturo: 147-14 
angura jako: 35-2 
angviso: 182-37 
anhidridlimo: 306-70 
ankra kruco: 199-70 
ankraĵo de portokablo: 369-43 

ankraĵo de stajo: 369-48 
ankrilaro : 377-49-51 
ankro, senŝtoka ankro: 66-5 
ankro: 102-16-19 
ankro: 377-52 
ankro: 67-81 
ankroĉeno: 377-50 
ankroĉeno: 378-81 
ankroĉeno: 383-12 
ankrokablo: 372-18 
ankrokapstano: 66-6 
ankroniĉo: 378-79 
ankrorado: 262-32 
ankrovinĉo: 377-49 
ankrovinĉo: 67-82 
anodstango kun kupraj anodoj: 
331-5 
anonco de horaraj ŝanĝoj: 358-5 
anoncoj: 165-36 
anonctabulo: 358-26 
anoraknilono: 58-4 
ansera plumo: 163-26 
ansero: 224-34 
ansero: 84-52 
anseroformaj birdoj (19-21): 
178-18 
anserpiedo, kenopodio: 214-25 
anso de fajruja pordo: 364-63 
anso; mantenilo: 134-21 
anso: 113-6 
anso: 207-27 
anso: 344-13 
anso: 400-37 
anso: 402-49 
anso: 407-25 
ansoj de bebujo: 33-48 
anstataŭanto: 252-107 
Antarkta Oceano: 16-23 
Antarkta plato: 11-42 
Antarkto: 16-19 
antaǔa (fronta) vitro 
(suprenŝovebla): 172-26 
antaŭa arkofosto: 121-8 
antaŭa brammasto: 373-4 
antaŭa bramtopo: 373-51 
antaŭa bramvelo: 372-52 
antaŭa ĉapo (firmledo): 253-58 
antaŭa ferdeko; pruo: 100-1 
antaŭa flanko; frontflanko; 
averso: 60-25 
antaŭa fumtubo: 66-19 
antaŭa gambo: 225-18-27 
antaŭa horizontala rudro: 67-96 
antaŭa interventrikla sulko: 23-32 
antaŭa kruro (se preparita:  
antaŭa ŝinketo): 249-49 
antaŭa kruro: 223-5 
antaŭa kruro: 235-7 
antaŭa kruro: 241-27 
antaŭa kruro: 241-69 
antaŭa kruro: 249-28 
antaŭa kruro: 249-8 

antaŭa lagro stabiliganta la 
horizontalan frezoŝafton: 303-33 
antaŭa mastolampo: 377-40 
antaŭa nivelpalpilo: 355-10 
antaŭa piedo: 223-6 
antaŭa piedo: 225-22-26 
antaŭa poŝeto: 36-73 
antaŭa premrezista ripo: 393-20 
antaŭa radarturo: 67-43 
antaŭa rado; apogrado: 92-26 
antaŭa reĝvela jardo: 373-37 
antaŭa reĝvelo: 373-60 
antaŭa ripaĵo: 249-19 
antaŭa selarko: 226-38 
antaŭa serato: 21-42 
antaŭa servirlinio: 109-51 
antaŭa suba bramvela jardo: 
373-35 
antaŭa suba bramvelo: 373-58 
antaŭa suba topvela jardo: 373-33 
antaŭa suba topvelo: 373-56 
antaŭa supra bramvela jardo: 
373-36 
antaŭa supra bramvelo: 373-59 
antaŭa supra topvela jardo: 
373-34 
antaŭa supra topvelo: 373-57 
antaŭa ŝtuporingo: 391-44 
antaŭa tibia muskolo: 21-47 
antaŭa topmasto: 373-3 
antaŭaj fuelujoj: 393-22 
antaŭaj gvatolukoj: 393-26 
antaŭaj holdofakoj: 377-75 
antaŭaŭ piedradiko: 225-22 
antaŭblovo: 317-36 
antaŭbraka bandaĝo: 26-2 
antaŭbrakapoga staro: 115-26 
antaŭbrako: 19-62 
antaŭĉambra kartolegilo por 
malfermi enirpordon: 413-2 
antaŭdoma ĝardeneto: 44-59 
antaŭena levado de brakoj 
antaŭenigo de brakoj: 115-50 
antaŭenbutono: 401-75 
antaŭenbutono: 401-90 
antaŭenbutono: 402-20 
antaŭeniĝa marborda zono, kun 
profundeco ĝis 200 metroj: 15-6 
antaŭenmova kliko: 311-45 
antaŭenmova rulo: 311-41 
antaŭenmova selo: 338-4 
antaŭenmova ŝafto: 302-15 
antaŭfaco: 338-42 
antaŭfadenigo: 318-13 
antaŭfadeno: 243-48 
antaŭfadeno: 318-24 
antaŭfadeno: 318-38 
antaŭfako; antaŭpoŝo: 72-30 
antaŭferdeko: 377-47 
antaŭfermentiga instalaĵo por 
rondaj kaj longrulitaj produktoj 
kun ŝtanciloj kaj tranĉiloj: 251-81 
antaŭfiltrilo: 345-20 
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antaŭflanka keglo (antaŭdamo): 
123-2 
antaŭflanko: 123-3 
antaŭfronta glisado; glisado 
antaŭ fulmotondra fronto: 
104-41 
antaŭfusto: 240-13 
antaŭhejtilo: 366-41 
antaŭindikilo de direkto: 357-21 
antaŭjardo: 373-32 
antaŭkampa ŝoseo: 389-4 
antaŭkastelo: 147-31 
antaŭkeglo: 123-1 
antaŭkondiĉiga turo: 310-11 
antaŭkrado: 215-44 
antaŭledo: 253-60 
antaŭlernejano; 
infanĝardenano: 71-2 
antaŭmacerujo por miksi 
maltogrion kun akvo: 246-43 
antaŭmasonaĵo: 275-39 
antaŭmastaro: 373-2-4 
antaŭmasto: 372-42 
antaŭmasto: 373-2 
antaŭmasto: 374-21 
antaŭmasto: 380-56 
antaŭmaturigo de alkala 
celulozo: 322-4 
antaŭmetita levilo 
(antaŭbendo): 217-63 
antaŭmetitaj rulŝtonoj: 80-37 
antaŭpezaĵo: 244-18 
antaŭpieda galopego: 225-43 
antaŭpieda kaŭĉuka fiksilo: 
102-53 
antaŭplaco kun sidgarnituro: 
215-13 
antaŭplugilo: 218-12 
antaŭplugilo: 218-61 
antaŭpresitaj formularoj: 414-11 
antaŭpriluma lampo: 330-24 
antaŭproduktada studio: 
398-36 
antaŭpurigado: 325-21 
antaŭraliko: 100-33 
antaŭraliko: 94-8 
antaŭrompilo por diserigo kaj 
antaŭsekigo: 310-4 
antaŭrula laminilaro: 301-45 
antaŭscenejo; proscenio: 136-18 
antaŭsekiga kamero: 246-16 
antaŭsekiga kamero: 246-29 
antaŭsignala ŝildo: 357-24 
antaŭsignalilo de rapideco: 
357-19 
antaŭsignaliloj: 357-7-24 
antaŭsignalo kun antaŭindiko 
de direkto: 357-20 
antaŭsignalo kun indiko de 
rapideclimigo: 357-18 
antaŭstajo; prustajo: 100-6 
antaŭŝpina maŝino: 318-37 

antaŭŝpinado en antaŭŝpina 
maŝino: 318-23 
antaŭtegmento; antaŭtendo: 92-51 
antaŭtegmento; tegmenta 
elstaraĵo; ĉevrona tegmento: 
44-9 
antaŭtendo; flankotendo: 92-29 
antaŭtenilo kun distancilo: 287-47 
antaŭtitola paĝo: 338-51 
antaŭtitolo: 338-52 
antaŭtopo: 373-50 
antaŭtorako; nukŝildo: 175-32 
antaŭtorna tubtranĉilo: 288-16 
antaŭtuko: 376-91 
antaŭurba trajno: 18-9 
antaŭurba trajno: 359-45 
antaŭvanda ŝildo: 355-13 
antaŭvarmiga hejtado: 338-30 
antaŭvarmigilo de nutroakvo 
(surfaca antaŭvarmigilo): 364-23 
antaŭvarmigilo: 306-18 
antaŭvela ŝkoto: 100-14 
antaŭvela ŝkotopinĉilo: 100-13 
antaŭvela takelo: 100-8 
antaŭvelo: 100-7 
antaŭvelo: 101-3 
antaŭvelo: 372-41 
antaŭvelo: 373-55 
antaŭvelo: 374-13 
antaŭvetura motorciklisto: 106-10 
antaŭvetura motorciklo: 106-11 
antaŭvolva rulo: 133-26 
antena konektingo: 397-20 
antenkablo: 397-23 
antenkondukilo: 377-4 
antenmasto: 67-6 
antenmodulo: 397-3 
anteno  (sendoanteno): 103-80 
anteno: 10-68 
anteno de manovrada interfono: 
367-4 
anteno por radiadodetekto kaj 
plasmoradiado: 6-25 
anteno: 103-12 
anteno: 175-59 
anteno: 235-3 
anteno: 63-70 
anteno: 64-17 
anteno: 66-16 
anteno: 66-46 
anteno: 67-47 
anteno: 67-7 
anteno: 67-89 
antero: 190-35 
antiklinalo (la konveksa parto 
de simpla geologia falto): 13-19 
antikva volba plato: 43-67 
antikvaj skribiloj: 163-21-26 
antirino; leonfaŭko: 203-34 
anusa naĝilo: 182-9 
anusa sfinktero: 23-76 
anuso: 23-75 
aorta valvo: 23-62 

aorto: 21-10 
aorto; aorta arko: 23-67 
aparata ŝtopilingo; aparata 
konektingo: 56-82 
aparatkapo: 268-44 
aparato por glaciigo (por 
ĥiroĥirurgaj traktoj): 27-55 
aparato por spruĉakvo: 47-5 
aparatoj por cifereca 
rivelado: 270-1-46 
aparatrelo: 348-19 
aparatŝranko: 366-35 
aparatujo aŭ aparatkesto: 396-5 
aparatujo aŭ skatolo: 406-3 
aparatujo aŭ skatolo: 406-46 
aparatujo aŭ televidilkesto: 
400-2 
aparatujo kun memorblato: 
406-42 
aparatujo: 2-22 
aparatujo: 327-16 
aparatujo: 329-29 
aparatujo: 407-27 
aparatujo: 407-3 
aparta temperaturindikilo por 
stirista kaj pasaĝera flankoj: 
344-93 
aparta unufamilia domo: 44-1 
apartamenta domo; loĝdomo: 
44-48 
apartamentejo; apartamenta 
domo: 44-67 
Apartamento: 54 
apartiga bendo kun laŭlonga 
kaŭĉuka nodbendo: 217-60 
apartiga funelo (3, 4): 172-2 
apartiga relo: 228-43 
apartigilo kun deŝova cilindro 
aŭ brosbendo: 217-61 
apartigo de dika gudro: 309-18 
apendico: 23-24 
apertenaĵoj de stirilo: 341-22-26 
aperturalĝustigilo: 2-32 
aperturkovrilo; ŝaktoaperturo: 
46-50 
apogarko: 154-29 
apogbarilo; apogrelo: 77-28 
apogforka pafilo: 161-28 
apogfosto: 237-17 
apogilo; pikilo: 141-22 
apogilo: 339-33 
apogkesto: 116-35 
apogkruro; apogfosto: 56-39 
apoglagro de skusorbilo: 345-79 
apoglato por martelaro: 143-15 
apoglato por martelaro: 143-26 
apogpiliero: 154-28 
apogrado: 218-55 
apogradoj: 340-10 
apogrelo: 218-76 
apogrelo: 376-39 
apogstango (tendostango): 125-12 
apogteleroj: 392-23 
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apogtrabo: 131-17 
apoĝaturo: 139-14 
apostrofo: 164-24 
apoteko: 390-24 
apreta peniko: 282-56 
apretado de ŝtofoj: 321-1-49 
apretmaŝino: 253-3 
apro, sovaĝporko: 241-56 
apro: 239-36 
aproĉasado, aprumado: 239-35 
aprohundo (pelhundo; kune:  
pelhundaro): 239-37 
APS-filmkasedo: 266-17 
APS-filmkasedo: 266-17 
apudrivera herbejo: 14-39 
apuso: 178-29 
araba kapitelo: 156-156 
Araba plato: 11-39 
araba skribo: 163-2 
arabaj ciferoj: 167-2 
arabesko-sega klingo: 260-13 
arabesko: 135-20 
arabeskosegilo: 288-12 
arabeskosegilo: 72-54 
arakidoj: 252-61 
araknoido: 20-84 
aranea reto; araneaĵo: 175-52 
aranea reto; araneoreto; aranea 
grimpilo: 87-33 
araneaĵo: 233-11 
araneoidoj (44-52): 175-43 
araneoj: 175-48 
aranĝo de prespaĝo: 327-2-3 
arao: 86-10 
arbaĵbuo baborde: 380-11 
arbaĵbuo triborde: 380-17 
arbalaŭdo; kampalaŭdo: 179-6 
arbara vojo, lignotransporta 
vojo: 237-3 
Arbaraj damaĝinsektoj, 
forstparazitoj : 235 
arbarista jako: 35-31 
arbeda rozujo: 204-14 
arbidaro (post plibonigo kaj 
kompletigo): 237-10 
arbidejo (semita, plantita): 237-6 
arbidejo: 17-111 
arbidejo: 207-3 
arbitracia fajfilo: 107-66 
arbitracianto; ludgvidisto; 
futbaljuĝisto: 107-63 
arbitraciista seĝo; ludgvidista 
altseĝo; stilzoseĝo: 110-21 
arbo kun logbirdo: 239-55 
arbo; parka arbo: 84-59 
arbo: 188-1 
arbobroso; ŝelbroso: 208-23 
arbofaligo: 237-15-37 
arbokabano: 85-23 
arbokrono; frondaro; supra 
branĉaro: 188-3 
arbopinto: 188-4 
arbostumpo: 237-14 

arboŝelo: 273-86 
arboŝirma krado: 271-80 
arbotrunko: 237-19 
arbustaro: 17-14 
arĉa fibolo: 146-27 
arĉinstrumentoj: 141-1-27 
arĉo: 140-24 
arĉosegilo: 260-12 
arĉstango: 141-14 
ardez-tegmentisto: 275-71 
ardeza plato: 275-85 
ardeza tabulo: 127-68 
ardeza tegmento: 275-61-89 
ardezbrusto: 275-88 
ardezĉizojo: 275-84 
ardezdorso: 275-86 
ardezkapo: 275-87 
ardezmartelo: 275-73 
ardeznajlo, tegmentista zinkita 
najlo: 275-74 
areknukso (uzata kiel maĉaĵo 
kun betelfolioj): 198-20 
arena barilo: 125-20 
arena enirejo: 125-11 
areno: 125-19 
areno: 128-9 
arenservisto, cirka servisto: 
125-25 
areo de leonoj: 86-25 
areolo de mamo: 19-40 
argila kruĉo: 72-79 
argilaj maskoj: 72-76 
argilaj objektoj; argilaj figuroj: 
72-68 
argilfiguro, torso: 158-7 
argilflano: 316-21 
argilizolaĵo; tavolo el 
kompaktigita argilo: 80-39 
argilkolombopafado; 
diskopafo; skido*pafado: 
123-44-52 
argilmaso: 316-17 
argilminado: 313-1-4 
argilminejo: 17-88 
argilmino: 313-2 
argilmodlisto: 158-6 
argilpipo: 259-34 
Argoŝipo: 3-45 
arĝenta disko: 10-24 
arĝento: 62-27 
arĝentodiska pirheliometro; 
instrumento por mezurado de la 
energio de rektaj sunradioj:  
10-23 
arĥastero*; prastelo 
(Archaster): 187-17 
arĥitekturmotivo: 60-2 
arĥitravo: 153-16 
arĥitravo: 153-27 
arĥivistino ĉe arĥivado: 411-8 
arĥivolto: 154-40 
aristo: 221-12 

aritmetika vico; aritmetika 
progresio kun la formulo an = 
a0+ n x d [ĉi tie:  a0= 2; d = 2]: 
168-11 
aritmetika vico; aritmetika 
progresio kun la formulo an = 
a0+ n x d [ĉi tie:  a0= 2; d = 2]: 
168-11 
aritmetiko: 167-9-26 
aritmetiko: 168-1-14 
arka anso: 156-156 
arka dorso: 346-16 
arka frontono: 155-5 
arka ĵeto: 114-33 
arka mikromezurilo: 302-62 
arketara bordero; duonringara 
bordero: 207-38 
arkforma duno; falĉilforma 
duno; lunarka duno - se 
konveksa al ĉefa ventodirekto:  
barkano; se konkava:  parabola 
duno: 14-86 
arkforma toldekoro (fontolo): 
137-11 
arko, parto de cirkonferenco: 
169-53 
arko; murarko: 155-19 
arko: 302-65 
arkodorsa limuzino: 346-14 
arkoformoj: 155-27-37 
arkofriso: 154-9 
arkofrontona fenestro: 154-50 
arkokaptilo: 240-48 
arkopafado: 123-53-66 
arkopafisto ĉe ekpafo: 123-53 
arkosegilo: 287-3 
arkosegilo: 289-40 
arkosegilo: 293-27 
arkospano: 369-26 
arkoŝtupa dorso: 346-7 
arkoverto: 369-31 
Arkta Oceano: 16-22 
arktostafilo; ursbera planto: 
195-15 
arlekeno: 124-30 
armaĵo de kavaliro (39-65): 
147-38 
armaturo (23-25): 158-22 
armaturo: 272-68 
armaturtenajlo: 272-85 
Armeo I (terarmeo): 63 
Armeo II (aerarmeo I): 64 
Armeo III (aerarmeo II): 65 
armilaro de la armeo: 63-1-96 
armilaro: 66-29-37 
arniko: 198-2 
aro A, aro {a, b, c, d, e ,f , g: 
171-1 
aro B, aro {f , g, h, i, j, k, l}: 
171-3 
arpeĝo: 139-22 
art(efarit)aj plantoj: 97-8 
arta groto: 97-29 



Indekso – Kompleta. 

Bildvortaro  Paĝo 9 el 156 

arta insuleto; artefarita pejzaĝo: 
97-6 
artefarita akrido: 243-38 
artefarita bordo: 15-40-48 
artefarita enlanda maro: 15-43 
artefarita flarspuro: 105-50 
artefarita fluo: 85-38 
artefarita muŝo: 243-35 
artefarita nimfo: 243-36 
artefarita ondigo: 96-1 
artefarita vermo: 243-37 
arteria premilo; ĥirurgia 
turniketo: 31-40 
arteriaj prempunktoj 
(maldekstre:  prempunkto de la 
karotido): 26-16 
arterio: 20-85 
arteza fundakvo: 13-24 
artika buso: 347-45 
artika konektilo: 56-64 
artika kuplilo: 238-31 
artika kuplilo: 238-37 
artika lampobrako: 330-16 
artika tranĉilo: 238-20 
artika vagonpaliso: 367-6 
artikĉasia lokomotivo (Garrat-
lokomotivo): 364-65 
artikodisko: 345-76 
artiksulko: 107-29 
artileriarmiloj kun 
motorizitaj afustoj: 63-29-61 
artiŝoko: 209-41 
Arto I: 152 
Arto II: 153 
Arto III: 154 
Arto IV: 155 
Arto V: 156 
artosketado: 120-1-15 
artosketistino dum solopa 
prezento: 120-1 
artrajdado  (artrajda lernejo): 
226-1-6 
Artropodoj.: 175 
arunko: 195-5 
arvikolkaptilo: 236-27 
arvikolo; akvorato: 184-20 
As-maĵoro aŭ f-minoro: 138-66 
asbesta dratreto: 173-19 
ascenda kojlo: 23-25 
ascenda ruliĝo: 103-6 
ascenda tubo, suprentubo: 279-7 
asekuroficejo: 79-32 
asepsa gazo: 27-51 
asepsa kovrilo: 30-33 
asfaltbenda kaj ondumplata 
kovraĵoj: 275-90-102 
asfaltbenda tegmento: 275-90 
asfaltkovraĵo: 354-52 
asfaltmiksa tamburo: 354-44 
asfaltosterna maŝino: 354-35 
asfaltpapero: 305-52 
asfaltprilaboro: 298-52 
asfaltujo (akceptujo): 354-36 

asimptotoj de hiperbolo [a; b]: 
170-29 
asiria arto: 152-29-36 
asistantino de kuracisto: 27-20 
asistantino; kuracisthelpantino: 
32-45 
asistantino: 125-42 
asistanto; kunprezidanto: 69-2 
askaridino: 233-32 
asparago: 209-14 
asparagobedo: 204-26 
asparagotranĉilo: 208-10 
asparagotrulo: 53-76 
aspekto de la ĉevalo: 225-1-38 
aspektoŝablono: 329-13 
aspektoŝablonoj: 328-4 
asperga botelsterilizilo: 232-23 
asperga instalaĵo (kontraŭ 
incendio): 137-6 
asperga kamero: 236-46 
asperga tufo: 290-3 
aspergaĵa fasko: 236-22 
aspergaĵujo: 236-40 
aspergilo por seninfektigo de la 
haŭto, desinfektado: 27-53 
aspergilo: 199-50 
aspido; najo: 182-41 
asroc-startilo; lanĉilo de 
raketotorpedo: 66-50 
astenosfero (en profundeco de 
80-120, foje 120-200 km-oj): 
11-3 
asterio; marstelo: 176-43 
asteroida zono, aro da 
asteroidoj inter Marso kaj 
Jupitero: 4-50 
astrakana ĉapo: 42-42 
astrakano: 284-21 
astrantio*: 194-7 
Astronomio I: 3 
Astronomio II: 4 
Astronomio III: 5 
Astronomio IV: 6 
atakanto en atakpozicio: 111-5 
atakanto; antaŭludanto; 
avanulo: 110-33 
atakanto; avanulo: 98-45 
atakantoj; avanuloj: 107-15, 16 
atakareo; atakzono: 110-6 
atakato en defenda pozicio: 
111-6 
atakita sekiĝinta floro: 234-11 
ataklinio: 110-5 
atakperiskopo: 67-88 
atakpozo: 115-42 
atakzona ludisto; retludanto: 
110-11 
ateliera fenestro: 157-1 
ateliera stablo: 157-3 
ateliero: 158-1-38 
atendejo: 27-2 

atentiga tabulo pri 
turistinformejo; ŝildo de 
turistinformejo: 79-31 
atiko: 153-74 
Atlantiko: 16-21 
Atletiko: 116 
Atmosfero: 7 
atolao*, profundmara meduzo 
(Atolla): 187-5 
atolo; koralrifo: 14-77 
atomkerno (nukleo) de 
hidrogeno: 1-2 
atomkerno de fendebla 
elemento: 1-58 
atomkerno; nukleo: 1-38 
atomkerno; nukleo: 1-25 
atommodeloj: 1-1-17 
Atomo I: 1 
Atomo II: 2 
atompelata esplorŝipo (Otto 
Hahn): 375-9 
atomrubejo en salminejo: 306-
59-85 
atrio: 153-80 
atrio: 23-57 
aŭdiga butono: 396-43 
aŭdilo: 363-31 
aŭdilo: 408-23 
aŭdkasedoj (muzikkasedoj 
kun diversaj bendospecoj): 
402-55-59 
aŭdkonko: 396-10 
aŭdo-enkursigilo: 398-6 
aŭdparolilo : 396-39-45 
aŭrika velaro : 373-20-31 
aŭriklo (de la kora atrio): 23-31 
aŭrikulo: 196-9 
aŭrorpapilio; petroselpapilio; 
oranĝpinta papilio (Sp. 
Anthocaris cardamines): 183-4 
aŭskultantoj; publiko: 88-47 
aŭstralia Triangulo: 3-40 
Aŭstralio: 16-18 
aŭt(omobil)istino ĉe ĝustigo de 
aerpremo: 350-25 
aŭt(omobil)isto ĉe preno de 
benzino: 350-13 
aŭto: 360-8 
aŭto(mobilo) I: 344 
aŭto(mobilo) II : 345 
aŭto(mobilo) III : 346 
aŭtobushaltejo: 18-7 
aŭtobuso: 390-6 
aŭtoferdeko: 375-73 
aŭtogena tranĉinstalaĵo: 301-42 
aŭtogena veldpistolo: 283-32 
aŭtogenveldisto: 294 
aŭtolavejo (lavinstalaĵo): 350-5 
aŭtolavejo: 349-82 
aŭtolevilo: 348-6 
aŭtoluo: 390-8 
aŭtomata alĝustigilo de la 
tranĉmeĥanismo: 217-9 
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aŭtomata brulligno-segilo: 
311-56 
aŭtomata cilindra rivelilo: 268-56 
aŭtomata cirkvitgardilo: 49-25 
aŭtomata ĉena mezursegilo: 
311-39 
aŭtomata fulmilo: 269-29 
aŭtomata fulmilo: 269-45 
aŭtomata gardilo: 280-37 
aŭtomata kablopulio: 119-43 
aŭtomata kalkanfiksilo: 119-35 
aŭtomata klimatizilo : 344-90-95 
aŭtomata kliniĝkompenso: 220-2 
aŭtomata lubrikaĵinjektilo: 364-42 
aŭtomata mikroskop-kamerao: 
264-53 
aŭtomata papertranĉa 
maŝino: 338-1 
aŭtomata pipetaparato: 28-45 
aŭtomata pipeto: 28-42 
aŭtomata plandumŝtancilo: 
253-14 
aŭtomata premfiksilo kun 
ŝirmokovrilo: 311-70 
aŭtomata regulilo; agordilo: 28-35 
aŭtomata rulaĵbremso: 334-42 
aŭtomata sablomulda kaj 
gisinstalaĵo: 301-11-20 
aŭtomata segilakriga maŝino: 
311-43 
aŭtomata vitropordo: 349-77 
aŭtomato por prilaboro de 
okulvitraj lensrandoj: 263-
33-40 
aŭtomobilo kun remorko: 92-10 
aŭtopneŭo aŭ aŭtomobila 
radbendo: 350-19 
aŭtopneŭo aŭ aŭtoradbendo: 
344-29 
aŭtopordo: 344-12 
aŭtoradio kun KD-ilo kaj 
navigacia sistemo: 344-81-87 
aŭtorado: 344-28 
aŭtoriparejo : 348 
aŭtoriparista lernanto 
(aŭtomeĥatronika* lernanto): 
348-76 
aŭtoriparista majstro (simile:  
aŭtoteĥnikista majstro, 
aŭtomeĥanikista majstro, 
aŭtoelektrista majstro): 348-13 
aŭtoriparisto (aŭtoteĥnikisto, 
aŭtomeĥatronikisto*; simile:  
aŭtomeĥanikisto): 348-71 
aŭtosidilo; aŭtoseĝeto (fiksebla 
sur aŭtofotelo); aŭtoseĝo por 
beboj: 33-49 
aŭtotipoj  (tipoj de 
personaŭtoj): 346-1-40 
aŭtotransporta vagono, duetaĝa 
vagono: 360-5 
aŭtovojo kun al- kaj elvojo: 17-15 

aŭtuna ekvinokso (aŭtuna 
punkto): 3-7 
aŭtuna kolĉiko: 197-3 
avelfolio: 212-60 
avelo, nukso: 212-58 
avelujo, averarbusto, 
ventpolenatulo: 212-52 
aveno (paniklo): 221-27 
avenpano: 251-18 
averaĝa rotacia akso: 4-27 
aversoj de eŭromoneroj: 60-
31-37 
averta mezurilo kontraŭ 
troradiado: 2-1 
averta ŝildo por kargada tabulo: 
218-51 
averta vesto kun reflektaj strioj: 
360-25 
avertaj notoj: 348-44 
avertaj signoj: 390-39-40 
avertilo kun pintosignalo 
okcidente de baraĵo: 380-26 
avertilo por baraĵo triborde: 
380-38 
avertolampo: 305-5 
avertolampo: 356-46 
avertolumo: 353-27 
avertotabulo: 95-5 
aviadilaj propulsiloj: 388-35-62 
aviadilejo por glisflugado: 17-6 
aviadilo en flugprepara pozicio: 
389-21 
Aviadiloj I : 385 
Aviadiloj II : 386 
Aviadiloj III : 387 
Aviadiloj IV : 388 
aviadilolifto: 67-13 
aviadiltraktoro: 389-23 
aviokanono: 64-3 
aviolifto: 67-4 
Aviomotoro: 103-27 
avionikaj* konzoloj [por 
avioelektronikaj instrumentoj]: 
393-23 
azaleo: 205-12 
azeno: 224-3-7 
azimuta projekcio: 16-8 
Azio: 16-17 
B-ferdeko: 377-32-47 
B-maĵoro aŭ g-minoro: 138-64 
B-maĵoro aŭ gis-minoro: 138-60 
babilona arto: 152-19, 20 
babilona friso: 152-19 
baborda anasforma alo: 65-8 
baborda ĉefrado: 65-40 
baborda pozicilumo: 386-50 
babordaj pozicilumoj: 65-36 
babordo (venante de maro 
maldekstre): 380-1 
bagaĝĉareto: 390-19 
bagaĝdeponejo: 389-5 
bagaĝo: 359-34-38 

bagaĝportilo tegmenta; 
tegmenta bagaĝrako: 92-17 
bagaĝrako aŭ pakaĵkrado: 361-26 
bagaĝrako aŭ pakaĵkrado: 362-10 
bagaĝrako aŭ pakaĵkrado: 362-25 
bagaĝrako aŭ pakaĵkrado: 363-18 
Bajadero: 124-22 
bajonetringo: 267-20 
bakaĵoj; kuketoj: 75-16 
bakaĵvitrino: 252-10 
bakaĵvitrino: 349-21 
Bakejo: 251 
bakejo: 251-61-93 
bakformujo: 316-8 
bakforno por diazoplatoj: 332-32 
bakforno: 251-86 
bakisto: 251-91 
bakitaj kukoj: 75-4-6 
bakkamero: 316-4 
bakpato; pato: 48-3 
bakpleta ĉareto: 251-87 
bakteriologia kultivaĵoj: 73-24 
bakujfenestro: 47-30 
bakujo: 47-29 
bakvato ŝtopfiksanta kavojn 
dum bakado: 316-11 
balaa suĉokapo: 56-75 
balabroso: 72-61 
balacilindro: 353-16 
balailharoj; balailviloj: 56-50 
balailkapo; balailbroso: 56-51 
balailo (pajlobalailo): 219-3 
balailo; brosbalailo (50-53): 
56-49 
balailo: 46-37 
balailstango: 56-52 
balailtenilo; balailbastono: 46-38 
balakamiono: 353-15-21 
balalajko: 142-28 
balanciero; apogflosilo: 160-36 
balanciero: 120-37 
balanciero: 262-31 
balancilbreto; balancilsidilo; 
balancoseĝo: 87-28 
balancpunktilo: 159-19 
balancregulilo: 401-41 
balancurso: 71-31 
balastita (plenigita) flosdoko: 
378-44 
balastkilo: 101-32 
balasto: 101-33 
balastoj (sabloplenaj sakoj): 
103-57 
balastvanda kovrilo: 378-57 
balastvanda randoplato: 378-54 
baldakeno de predikseĝo: 148-21 
baldakeno; ĉaretbaldakeno: 55-12 
baldakeno: 149-49 
baldakeno: 33-33 
baldakeno: 349-16 
baldakeno: 71-26 
baldakenportanto: 149-46 
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Baleno kun Pirao (varia stelo): 
3-11 
balenolea lampo: 161-7 
baleta manrelo: 135-29 
baletistaro; baleta trupo: 135-27 
baletistino: 135-28 
baletjupo: 135-34 
Baleto: 135 
baletŝuo (pintoŝuo): 135-33 
balga blovilo: 140-58 
balgaparato (balgalĝustiga 
aparato): 267-36 
balgo: 127-28 
balgo: 142-37 
balgo: 266-52 
balgo: 268-34 
balgo: 330-10 
balgo: 330-28 
balgofiksilo: 142-38 
balgopedaloj: 143-48 
balia arto: 156-156 
balistiko: 240-73 
balkona fotelo: 376-45 
balkona parapeto: 376-44 
balkonkoridora domaro: 45-15 
balkonkoridoro: 45-16 
balkono: 147-12 
balkono: 376-43 
balkonplanto: 44-70 
balkonpordo (ŝovopordo): 376-48 
balkonseĝo: 44-71 
balkontablo: 44-72 
balonĉapelo kun viziero: 42-9 
baloneto: 126-52 
balonetoj: 125-22 
balonkorbo; balonnacelo: 103-56 
balonstarto: 103-76 
balonveturado (libera 
balonado): 103-55-76 
balotalvoko; balotsciigo 
(samtempe, eventuale, pruvilo 
ke oni balotis, precipe en 
landoj kie balotado estas 
deviga); balotavizo: 69-28 
balotasistantino kaj 
balotasistanto: 69-18 
balotejo: 69-17 
balotilkoverto: 69-25 
balotilo kun la nomoj de partioj 
kaj kandidatoj: 69-24 
balotkesto; balot-urno: 69-26 
balotniĉo: 69-21 
balotregularo: 69-23 
balrozeto; balkokardo: 124-29 
balsalono; festsalono; balejo: 
124-1 
Balta Maro: 15-3 
balta slupo (rifjaĥto) de 30 m2-

100-54 
balustrado: 44-18 
balustro: 276-51 
bambuo: 203-20 
bambuo: 289-31 

bambuzo: 201-60 
ban-anaseto: 33-10 
bananfloro: 202-34 
bananfolio [skema desegno]: 
202-35 
banano: 202-33 
bananoj: 252-85 
bananselo: 340-4 
banantranskargada instalaĵo 
[fantomsekco]: 382-22 
bananujo; pizangujo: 202-28 
banbabuŝo: 58-22 
banĉambra tapiŝo; banĉambra 
mato: 57-51 
Banĉambro kaj tualetejo: 57 
bandaĝaro: 31-27 
bandaĝo pojnoŝirma: 113-64 
bandaĝpakaĵo: 26-5 
bandaĝtondilo: 82-71 
banderilisto: 128-21 
banderiloj kun kontraŭhokoj: 
128-22 
bandilista lernanto: 128-4 
bandsegilo: 287-50 
bangalotendo; vasta alta 
tendo (51-57): 92-50 
bangardisto; naĝomastro: 96-3 
bangastoj: 88-34 
banĝo: 142-29 
baniĝanto; plaĝogasto: 95-24 
banka dungito aŭ bankisto: 
414-3 
banka dungito: 358-23 
banka filio kun monŝanĝejo: 
358-21 
banka klientino: 413-18 
banka kliento: 414-4 
bankalsono: 376-76 
bankalsono: 95-22 
bankaŭtomato: 358-20 
bankbilet-aŭtomato 
funkciigebla de dungito: 414-9 
bankbilet-nombrilo: 414-12 
bankbiletoj (papermono, 
monbiletoj): 59-22-24 
banko (tablokaso): 89-26 
Banko I: 413 
Banko II: 414 
bankostumo: 376-75 
bankostumo: 95-18 
bankuvo: 57-1 
banmantelo: 34-27 
banmantelo: 37-6 
banmantelo: 97-34 
banpantofloj; babuŝoj: 57-49 
banpantofloj: 95-21 
banplatformo; banponteto: 95-31 
banspongo: 57-6 
banŝaŭmo: 252-49 
bantermometro (skala 
termometro): 268-13 
bantermometro: 33-30 
bantkravato; fraka kravato: 38-17 

banto: 35-61 
banto: 61-7 
bantuko: 376-80 
bantuko: 57-8 
bantuko: 95-17 
banutilaĵoj (bansalo; aromoj): 
57-5 
banzono: 380-32 
bapta takvo; sanktakvo: 199-11 
bapta vesto: 199-8 
baptato; baptoinfano: 199-7 
baptejo; baptokapelo: 199-2 
baptogepatroj: 199-12 
baptopelvo: 199-10 
baptujkolono: 199-9 
baraĵa kluzo: 17-68 
baraĵavertilo triborde: 380-16 
baraĵavertilo: 380-23 
baraĵavertilo: 380-29 
baraĵavertilo: 380-46 
baraĵcilindro: 371-74 
baraĵkrono: 371-75 
baraĵlago: 371-65 
baraĵmuro: 371-66 
baraĵo: 17-65 
baraĵpordo: 371-23 
baraĵsignala sistemo (por 
signali baraĵojn kaj 
malprofundaĵojn): 380-24-27 
baraĵsojlo: 371-89 
barbfadeno: 182-13 
barbi-pupo [Barby]: 55-9 
barbo: 144-32 
barbodianto: 213-6 
barel- kaj tenufarejo: 283-1-33 
barelbuo baborde de trapasa 
ŝanelo kaj triborde de eniĝa 
ŝanelo: 380-12 
barelbuo baborde: 380-8 
barelbuo: 380-30 
barelbuo: 380-35 
barelbuo: 380-45 
barelforma plato: 43-66 
barelfundo (kiel murdekoracio; 
kiel murornamaĵo): 76-57 
barelfundo: 283-10 
bareliefo (34, 35): 158-33 
Barelisto kaj tenujfaristo: 283 
barelisto: 283-11 
barelkorpo: 283-6 
barelo: 283-5-10 
bareloj por ruboleo kaj 
rubofarboj: 81-17 
barelstaplo: 247-11 
barĝisto: 370-20 
barĝo: 370-19 
barĝotrajno : 370-16 
bariergardista dometo: 356-43 
bariergardisto: 356-42 
bariero: 252-113 
bariero: 92-3 
barila mureto; limmureto; 
barilmuro: 86-16 
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barilo de rode-ejo: 128-41 
barilo; sekuriga kaptoreto: 67-17 
barkoskuno: 374-20 
baroka Antikvo [Antiqua]: 164-5 
baroka arto: 155-1-8 
baroka kastelparko; franca 
parko: 84-1-40 
baroka preĝejo (2-6): 155-1 
barokstila kastelo: 84-7 
barona krono: 62-47 
bas-tona membrano (bas-tona 
sistemo): 401-16 
basa kleo; fa-kleo; F-kleo: 138-9 
basaj butonoj: 142-43 
basaj kordoj (duopaj aŭ 
unuopaj el ŝtalo kun kuprodrata 
volvaĵo): 143-12 
basala monoplano: 385-5 
base W-planea aviadilo: 385-14 
basenflanko (rezerva flanko): 
307-32 
baseno de brulaĵelemento: 306-34 
baseno por akvoscenoj: 131-12 
baseno por nenaĝantoj; 
neprofunda baseno: 98-18 
basenrando: 376-70 
basenrando: 84-25 
baskorda ponto: 143-13 
baskotegmento; kromtegmento: 
44-65 
baskulebla surekipaĵo: 215-36 
baskuligilo: 218-66 
baskulkamioneto, ludaŭto: 55-38 
baskulkamiono (peza 
kamiono): 312-7 
baskulkrado: 364-5 
baskulmekanismo: 300-46 
baskulmekanismo: 300-64 
baskulmekanismo: 301-5 
baskulmuntaĵo: 301-9 
baskulo: 87-24 
baskulŝaltilo (baskulbutono) 
por sabloŝutilo: 363-46 
baskulŝaltilo (baskulbutono) 
por stireja lumigo: 363-48 
baskulŝaltilo (baskulbutono) 
por trajnkapa signalmo: 363-47 
baskulŝaltilo (baskulbutono) 
por trajnohupo: 363-45 
baskulŝaltilo (enmura): 280-6 
baskulŝaltilo por cifereca 
zomado: 269-10 
baskulŝaltilo por elekto de 
titolo kaj sendilo: 344-72 
baskulŝaltilo por laŭtregulilo: 
344-71 
baskultakelo: 300-66 
baskultroga vagono: 367-37-38 
baskultrogo: 367-38 
baskulvagono por ŝtalblokoj: 
301-24 
basplanka buso aŭ buso kun 
malalta planko: 347-33 

basplanka vagono: 360-37 
basplanka varvagono: 367-33 
basreflekta aperturo: 401-18 
basregistro: 142-44 
basregulilo: 401-36 
basta aŭ kanaba tegmentista 
ŝuo: 275-75 
basta jupeto; pajla jupo: 124-15 
bastamburo; tamburego; turka 
tamburo: 141-57 
bastamburo; tamburego: 142-48 
bastiono: 147-16 
basto: 188-9 
bastonalo: 120-21 
bastonbulko: 251-21 
bastonetbutonoj: 35-16 
bastoningo; bastondisko: 119-6 
bastonoj: 62-33 
bastonpano: 251-13 
bastonrako: 91-17 
bastontenilo: 120-20 
bastubjo; bombardono*: 141-46 
bat- kaj kirlomaŝino: 251-69 
bataldistanco (specoj:  longa, 
meza, mallonga): 111-10 
batalhundoj: 223-35-36 
batalkampo: 17-93 
batalkorno el eburo: 162-39 
batalkupeo: 63-44 
batalŝminko: 160-13 
bataltanko Leopard 2-63-62 
batanto: 108-29 
batanto batpreta: 108-53 
batdensiga bloko: 290-16 
baterikolektujo: 81-18 
baterio: 67-83 
baterioj por elektraj etaparatoj: 
349-42 
bateriujo; baterisako; 
bateriteko: 127-43 
batfaco (reto el streĉitaj 
ŝnuroj): 109-26 
batfaco: 109-41 
batfacotegaĵo: 109-42 
batilo (de mana miksilo); 
ŝaŭmbatilo: 47-21 
batilo; pilkbatilo: 108-52 
batita kremo: 251-34 
batlinio: 108-27 
batolito (profundega, plutona 
roktavolo): 12-20 
batpremilo por ŝuringoj, 
ŝuhokoj kaj prembutonoj: 253-53 
batrakoj; senvostuloj: 182-
23-26 
batrezista sekureca tegmento: 
238-36 
baŭmigo de cirka ĉevalo, figuro 
levado: 125-28 
baza framo: 355-6 
baza hiperbolo: 379-36 
baza paperkasedo: 412-37 
baza patno: 274-44 

baza patno: 275-40 
baza pozicio por saluti kaj 
preni batalpozicion: 111-18 
baza pozo; gambkuna staro: 
115-1 
baza profilo de portosurfaco: 
385-44 
baza retŝnuro: 244-7 
baza roko; firma roko: 14-47 
baza toro: 153-46 
baza toro: 153-35 
baza, meza, unga falangoj; 
fingroostoj: 20-22 
baza, meza, unga falangoj; 
piedfingraj ostoj: 20-37 
bazaj interkro ĉoj: 323-30-48 
bazaj kalkuloperacioj: 167-
23-26 
bazaristo; bazaristino: 127-2 
bazarplaco; granda placo; 
foirplaco: 17-51 
bazarvizitanto; 
bazarvizitantino: 127-1 
bazfolio: 193-12 
bazfolio: 193-15 
bazfolio: 193-30 
bazfolio: 193-9 
bazfolio: 201-2 
bazfunkciaj butonoj: 407-33 
bazidioj (sur lamelrando kun 
bazidisporoj): 199-7 
baziliko: 153-75 
bazilisko: 145-37 
bazilisko: 182-30 
bazkolora bendo: 329-18 
bazlinia juĝisto: 109-22 
bazlinio (posta servirlinio dum 
solludo): 109-49 
bazlinio: 108-14 
bazlinio: 110-31 
bazo de ionika kolono: 153-
33-36 
bazo de kopikrado: 332-14 
bazo de korintika kolono: 
153-44-46 
bazo; cirkla edro: 170-39 
bazo: 103-40 
bazokuseno: 108-57 
bazolinio: 109-2 
bazolinio: 110-4 
bazoparo el du nukleinbazoj 
(adenino kaj timino aŭ citozino 
kaj guanino): 24-25 
bazopilka ĉapo; basbala ĉapo: 
42-48 
bazopilkado; basbalo: 108-48 
bazopilko: 108-51 
bazoplato: 262-29 
bazoplato: 264-27 
bazoplato: 268-29 
bazoplato: 301-31 
bazoplato: 303-19 
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bazoŝipo de klaso "Rejno" 
[Rhein]: 66-92 
bazotriopo el tri bazoparoj: 24-26 
bazotrunko; greftobazo: 206-34 
bazpilka ĉapo: 376-77 
beba ĉapeto kun fiksiloj: 34-3 
beba kombineo; rampovesto: 
34-13 
bebo; suĉinfano: 33-5 
bebobanujo; bebolavujo; 
bebobankuvo: 33-3 
bebobaseno, vadbaseno: 97-23 
beboĉaro, kombinita beboĉaro: 
33-35 
beboĉemizeto: 33-24 
bebodormsako: 33-18 
bebofono; portebla bebogarda 
telefono: 33-17 
bebojaketo: 34-11 
bebojako: 33-26 
bebokupeo: 361-15 
bebokuseno por uzo dum 
vojaĝo; vojaĝa bebolito; 
faldebla bebolito: 33-1 
bebopesilo: 27-32 
beboportilo; bebujo: 33-46 
bebopupo: 71-24 
beboseĝo; baskulseĝo; 
lulseĝeto; bebobalancilo: 33-2 
beboseĝo; faldebla beboseĝo: 
33-34 
beboŝuoj: 33-44 
beboŝuoj: 34-7 
bebotaso: 33-28 
bebotelero; varmtena telero; 
termotelero: 33-29 
bebovestoj (2-14): 34-1 
bedfenestro; sunkaptilo: 207-17 
bedueno: 162-6 
begonio; tubera begonio: 203-21 
begonio: 205-10 
bekfluto: 140-7 
beklobo: 224-24 
beko de verŝkuvo: 300-45 
beko: 241-89 
Belarto I (pentro- kaj 
desegnoateliero): 157 
Belarto II (skulptista 
ateliero): 158 
belecreĝino: 124-61 
belpaŝado, lerneja paŝado: 226-2 
belvedero; elrigardejo; 
belvidejo: 17-67 
bemolo, tonmalaltigo je 
duonduto: 138-52 
benda fajlomaŝino: 293-1 
benda segmaŝino: 286-1 
bendgvidilo: 286-4 
bendigo de kardvualo: 318-12 
bendiloj: 398-52 
bendo (paralela al gutrando): 
275-91 
bendobremso: 296-104 

bendogvidilo: 404-18 
bendokovrilo: 286-29 
bendoteko (magnetbenda 
arkivo): 398-51 
bendoturnilo: 406-64 
bendrulo: 286-16 
bendstreĉa brako: 286-14 
Benguela Fluo: 16-44 
benko kun venstoŝranko: 366-63 
benko; benka pozo: 115-20 
benkodilo: 275-70 
benkoj: 346-37 
benkoŝnuro: 275-67 
benzina fajrilo : 259-27-29 
benzinkanistro aŭ benzinkruĉo: 
350-17 
benzinmotora pumpilo: 236-31 
Benzinstacia butiko: 349 
benzinstacia butiko: 350-43 
Benzinstacio: 350 
benzinstacio: 390-9 
benzintubo: 102-24 
benzinujo, kanistro: 237-36 
benzollavejo: 309-24 
berarbedo: 204-20 
berarbeto: 204-12 
beraro: 191-12 
bereto; vaska ĉapo: 42-35 
Berlina benjeto: 251-35 
berlinaj flanaj bulkoj; berlinaj 
flanoj: 75-11 
bermuda ŝorto (66-70): 36-65 
bero [kversekco]: 190-53 
bero de junipero: 190-52 
bero: 188-108 
Beroj (berarbustoj): 211-1 
Beroj kaj kernetfruktoj: 211 
bertoletio; brazilnuksarbo: 
202-53 
bestomanĝo; bestonutraĵoj; 
furaĝo: 86-22 
bestopado: 239-19 
bestosidilo; bestopodio: 125-37 
bestozorganto dum manĝigo: 
86-21 
betaradiado (eljetado de 
betapartikloj aŭ elektronoj): 1-41 
betfolio: 221-47 
betkapo: 221-46 
betnamatodo (fadenvermo): 
234-42 
betona grundmuro: 271-2 
betona patno: 272-4 
betona ŝpalo: 356-37 
betonfero: 272-23 
betonisto glatiganta: 272-9 
betonmiksilo, ĉi tie:  liberfala 
miksilo: 271-33 
betonmiksilo: 272-29 
betonmiksuja kamiono: 347-10 
betonplata bordero: 204-21 
betonplato: 215-26 
betonramo: 272-83 

betonŝelaĵo kaj armaturo: 
272-54-76 
betonŝtalo, betonŝtala vergo: 
276-37 
betonverŝujo: 272-38 
betoskarabo: 234-46 
betulo: 189-9 
betulo: 203-14 
betulo: 84-40 
betulvergoj, betulfrondoj por 
frapi la haŭton: 96-24 
bevela angulilo: 273-82 
bevela ĉizilo: 158-19 
bevela greftado: 206-41 
bevelbuteo: 286-17 
bevelkesto: 285-43 
bevelo: 277-4 
bevelo: 296-62 
bevelsegilo, ferdorsa segilo: 
285-44 
bevelsegilo: 277-30 
bias-fajnagorda regulilo: 401-100 
Biblio; Sankta Skribo: 148-11 
bibliotekistino en informloko: 
74-15 
biblioteko: 376-2 
biblioteko: 377-25 
bibliotekoficistino; 
bibliotekistino: 74-16 
bibliotekvizitantino; 
bibliotekuzantino; 
bibliotekoklientino: 74-23 
bicikla ergometro: 28-23 
bicikla rapidometro (bicikla 
komputilo): 339-7 
biciklado sur ŝoseo: 106-15 
biciklanta infano: 84-75 
bicikleca ergometro: 112-17 
biciklista budo: 106-8 
biciklista kuloto; gainŝorto: 39-43 
biciklista ŝirmokasko: 42-50 
biciklista trikotaĵo: 106-17 
biciklista trinkbotelo: 106-18 
Biciklo I : 339 
Biciklo II : 340 
Biciklo- kaj motorsporto: 106 
biciklo: 339-1 
biciklofiksa rimeno: 362-8 
biciklokonkursejo; biciklovego: 
106-2 
biciklokorbo: 339-9 
biciklonumero (framnumero): 
339-55 
biciklopedalo: 339-84 
bicikloportilo; biciklingo: 92-18 
biciklopumpilo (aerpumpilo): 
339-56 
biciklosako de leterportisto: 
395-56 
bicikloselo: 339-51 
bicikloseruro (radseruro): 339-57 
bideo: 57-40 
bidermajra* robo: 124-19 
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bidermajra* sofo: 155-17 
biellagro: 345-27 
bielo: 343-23 
bielo: 345-81 
biendomo: 215-11 
biendomo: 216-12 
bienkorto: 215-1 
bienmastraj infanoj: 215-5 
bienmastrino: 215-4 
bienmastro: 215-6 
bieno: 17-94 
Bieno: 215 
bieraparato: 76-1 
bierbarelo, aluminia barelo: 
247-12 
bierbotela rako: 349-61 
bierbotelo; bierspecoj:  hela 
biero, malhela biero, blonda 
biero, bruna biero, nigra biero, 
peza biero, malpeza biero, 
Pilzena biero, Munkena biero, 
maltbiero, bokbiero*, portero, 
elo, magazena biero, staŭto*, 
salvatoro*, Goslara biero, 
tritika (blanka) biero, hordea 
biero, forta biero, malforta aŭ 
magra biero, senalkohola biero, 
botelbiero, kranbiero: 247-21 
bierboteloj: 349-60 
Bierfarejo II : 247 
bierfarejo: 247-1-26 
bierfaristo (bierfarestro): 246-50 
bierfiltrilo: 247-10 
bierglaso: 53-89 
bierglaso: 129-21 
bierglaso: 247-25 
bierglaso: 76-5 
bierglaso: 77-31 
bierkesto, kesto da biero: 252-58 
bierkruĉo: 127-55 
bierkruĉo: 76-7 
bierpumpilo: 77-30 
bierŝaŭmo: 247-26 
bierŝaŭmo; bierkrono: 76-6 
biervarmigilo: 76-27 
bifaco (ŝtona ilo): 146-1 
bikino, duparta bankostumo: 
95-19, 20 
bikinokalsono: 95-20 
bikinosupraĵo; mamzono: 95-19 
bilardanto: 91-7 
bilardbastono aŭ puŝbastono: 
376-96 
bilardbastono; puŝbastono: 91-8 
bilardejo; bilardsalono: 91-7-17 
bilardejo : 376-94 
bilardfrapoj: 91-2-6 
bilardglobo (ebura aŭ plasta): 
91-1 
bilardludanto: 376-95 
bilardo kun 8-globoj: 91-19-22 
bilardo kun 9 globoj: 91-23, 24 
Bilardo: 91 

bilardogloboj: 376-97 
bilardotablo: 376-98 
bilardtablo: 91-13 
bild-son-kamerao (raportista 
kamerao): 134-26 
bildagorda selektilo: 269-52 
bildĝustigaj butonoj: 270-40 
bildigo de aro M al aro N: 171-9 
bildigo de aro M en aro N: 171-10 
bildigoj : 171-9-11 
bildmiksa pupitro: 399-17 
bildo; ilustraĵo; reproduktaĵo: 
50-10 
bildo: 327-3 
bildokadro: 50-9 
bildokadro: 51-24 
bildolibroj: 71-23 
bildonavigado: 269-49 
bildosensilo por kalkulado de 
bilderoj: 134-36 
bildoŝanĝilo: 264-19 
bildotransformilo kun 
bildtransforma tubo: 32-20 
bildpreciziga lupeo: 315-22 
bildprilabora programo, bildilo: 
270-13 
bildprilabora testostelo: 329-21 
bildregejo: 399-7 
bildsurfaco; bilda faco: 159-59 
bildtabelo de foto-KD: 270-33 
bildteĥnika regpupitro: 399-15 
bildtransformilo: 404-4 
biletaŭtomato; biletvendilo: 79-25 
biletkontrolisto: 136-11 
bileto de 10 eŭroj: 60-19 
bileto de 100 eŭroj: 60-22 
bileto de 20 eŭroj: 60-1 
bileto de 20 eŭroj: 60-20 
bileto de 200 eŭroj: 60-23 
bileto de 5 eŭroj: 60-18 
bileto de 50 eŭroj: 60-21 
bileto de 500 eŭroj: 60-24 
bileto: 133-3 
biletoficejo: 358-52 
biletprintilo aŭ biletpresilo: 
358-57 
biletvalidigilo: 351-16 
biletvendejo; biletbudo: 95-34 
biletvendilo kun kasoskatolo: 
351-33 
bilĝobloko: 378-42 
bilĝokilo: 378-50 
bilĝoplataro: 378-49 
bilokomercisto: 415-9 
binda trabo de pendvorko: 274-66 
binda trabo: 274-53 
binda trabo: 274-54 
bindaĵo: 338-37-39 
bindaĵo: 338-72 
Bindejo I: 336 
Bindejo II : 337 
Bindejo III : 338 
bindista tranĉilo: 336-6 

bindmarĝeno: 338-58 
bindogazo: 338-20 
bindomaŝinoj: 337-1-29 
bindomaŝinoj: 338-1-35 
binokla esplormikroskopo: 28-49 
binoklo: 263-18 
biologia esplorlaboratorio 
CAM (Centrifuge 
Accomodation Module): 394-14 
biologia kabineto: 73-14 
biologia portoŝildo: 306-37 
biomedicina fermilo: 392-9 
biopsitenilo por rektumoskopo: 
28-13 
biorubujo (verda rubujo) por 
organikaj rubaĵoj: 81-3 
birda korpo: 145-62 
birdaj ungegoj: 145-66 
birdejo; birdodomo (10, 11): 
86-9 
birdo: 145-11 
Birdoj I: 177 
Birdoj II: 178 
Birdoj III: 179 
Birdoj IV: 180 
Birdoj V (ekzotaj): 181 
birdotimigilo; ĉifonfiguro: 204-28 
birilkompaso (vickompaso kun 
birilo): 379-48 
birponto: 383-24 
biskvita rulaĵo: 75-8 
biskvito: 251-60 
biskvitrulaĵo: 251-25 
biskvitrulaĵo: 252-20 
bistorto; herbeja poligono: 194-10 
bisturio: 31-37 
bituma kartono: 275-62 
bituma kovrotavolo: 352-5 
bizanca arto: 153-86-90 
bizono (surroka kaverna 
pentraĵo): 146-9 
blanka abio: 190-1 
blanka amanito: 197-14 
blanka anemono: 195-1 
blanka bastonpano: 252-16 
blanka celglobo: 91-12 
blanka damdisko; dampeco 
(por triktrako kaj muelludo): 
90-18 
blanka fako; blanka ĉelo: 90-2 
blanka klaŭno; pieroto: 125-33 
blanka klavo; ebura klavo: 143-4 
blanka kompletiga lumo: 357-15 
blanka lilio: 213-12 
blanka ludglobo: 91-10 
blanka ludglobo: 91-18 
blanka motacilo, stilzobirdo; 
vadbirdo: 179-11 
blanka narciso, poeta narciso: 
213-4 
blanka nimfeo: 203-19 
blanka ovoflavo: 227-34 
blanka pano: 251-10 
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blanka pano: 252-22 
blanka pelikano: 178-7 
blanka pobolumo: 102-15 
blanka rajdpantalono: 105-6 
blanka toplumo: 102-11 
blanka trifolio, rampa trifolio: 
222-2 
blanka trufo (saksporfungo): 
199-9 
blanka urso; polusa urso: 186-14 
blanka: 166-10 
blankaj figuroj; blankaj 
(ŝak)pecoj: 90-4 
blankiga instalaĵo: 325-11 
blankiga instalaĵo: 325-18 
blankigo kaj avivado* (moligo 
kaj supligo): 322-16 
blankvosta maraglo: 177-8 
blastulo post 4,5 ĝis 5 tagoj: 
25-28 
blato: 233-16 
blazonhelmoj: 62-7-10 
blazonmantelo: 62-16 
blazonpriskribo kun 
ŝildokampoj kaj heraldikaj 
flankoj: 62-19-25 
blazonŝildo: 62-2 
blendita truptransportilo 
Vulpo [Fuchs], amfibia 
veturilo: 63-80 
blendita uragana pruo: 67-9 
blendveturila kanono: 63-68 
blinda arkado: 154-10 
blinda punkto; blinda 
okulmakulo: 22-59 
blindula skribo (brajlo): 164-15 
blinkilo: 356-50 
bloka brikaran ĝo: 271-62-64 
bloka stifto: 293-54 
blokado: 110-18 
blokgardejo, bloksignalejo: 17-23 
blokilbutono: 172-37 
blokilo de akcelilo: 238-17 
blokilo: 172-36 
bloko: 375-28 
bloko: 376-29 
blokreto: 243-60 
blokstata indikilo: 357-60 
blokŝtupo: 276-17 
bloktondilo: 301-27 
bloktransportilo: 292-40 
blova pozicio: 300-62 
blovaera aldukto: 300-73 
blovajutoj: 321-48 
blovbrulilo (10-13): 173-9 
blovformado (vakua formado): 
317-40 
blovformado (vakua formado): 
317-48 
blovilo: 236-21 
blovilo: 236-39 
blovilo: 310-16 
blovilo: 345-35 

blovotubo: 317-62 
blovpafilo: 160-25 
blua avertlumilo intermita: 82-43 
blua bazkoloro: 166-15 
blua kontenero kun 
rubaĵpremilo, kompaktigilo: 
81-14 
blua lumo: 68-11 
blua paradizeo; blua 
paradizbirdo: 181-3 
blua paruo: 179-8 
blua relkomutila levilo, rigla 
levilo: 357-55 
blua ŝarko (homomanĝulo): 
182-1 
blua, mikskoloro el malva kaj 
cejana, komplementa koloro de 
flava): 166-23 
blua: 166-3 
bluagordo: 268-48 
bluflugila papilieto; liceno; 
liceno blua (G. Lycaena): 183-7 
bluzo: 85-13 
bluzojaketo kun manikfendeto: 
36-75 
boardado: 101-10 
boatdomo; klubdomo: 99-20 
boatejo: 99-21 
boatferdeko: 377-19-21 
boatforma hakilo, ŝtona 
batalhakilo: 146-19 
boatnomo (aŭ:  atestonumero): 
102-8 
boatpendolo; boatbalancilo: 
126-20 
boatrando: 99-27 
bobado; bobsporto: 121-20-22 
bobela nivelilo: 271-55 
bobelbaseno (kirlobaseno): 97-31 
bobenado: 325-38 
bobenado: 325-44 
bobenado: 325-48 
bobendisko por bildo- kaj 
sonstrioj; filmospindelo: 132-41 
bobenilo: 317-57 
bobenkablo: 111-31 
bobeno: 253-29 
bobeno: 318-47 
bobenpunto (specoj:  
Valenciana, Brusela punto): 
254-18 
bobenspindelo: 338-17 
bobobremsanto: 121-22 
bobstiranto: 121-21 
bodisatvo-statuo: 151-8 
boĝia platvagono: 367-11 
boĝia varvagono kun ŝovebla 
tegmento: 367-26 
boĝio: 304-41 
boĝio: 361-41 
boĝio: 361-6 
boĝio: 362-17 
boĝio: 366-2 

boĝio: 367-13 
boko: 113-17 
boksado; boksomaĉo; 
boksomatĉo; pugnolukto: 
117-20-50 
boksero: 223-13-16 
boksista ganto: 117-26 
boksista ŝorto; boksista 
kalsono: 37-62 
boksisto (ĉi tie:  profesia 
boksisto:  luktas senĵerze; 
simile:  amatora boksisto:  
ludas kun ĵerzo): 117-25 
boksmaĉo; boksmatĉo: 117-
35-50 
boksmanaĝero: 117-45 
boksosako; sablosako: 117-21 
bokspilko: 117-22 
bokspiro: 117-23 
bolardo: 371-13 
boleroĉapelo: 42-23 
bolkruĉo; fajfilkruĉo: 47-26 
bolto, ŝraŭbo kun ŝraŭbingo: 
274-98 
bolto: 360-20 
boltoj kaj ŝraŭboj: 296-13-50 
boltopafilo, amneziilo: 248-3 
bombikso; silkraŭpa papilio: 
175-54 
bombodeklivo; lanĉoramplo 
por akvobombo: 66-34 
bombonaro; 
bombonsortimento: 55-31 
bombonujo; papersaketoj; 
bombonsaketo: 55-32 
bonedo (kompletiga velpeco): 
372-34 
Bonfartiga baniĝo (amuzban 
amuzbaniĝo): 97 
Bonfartigejo; Bonfartiga 
trejnejo: 112 
bongoj: 142-59 
bonodora filadelfo: 191-9 
bontenada sistemo: 394-17 
bontenadaj kaj flugpreparaj 
veturiloj (specoj:  nutroproviza 
kamiono, bagaĝcareto, cisterna 
kamiono, trinkakvoproviza 
kamiono, klozetaĵveturilo, 
generatorveturilo): 389-22 
bontenata veturvojo: 17-99 
bonto: 103-3 
borado por nafto per rotacia 
borinstalaĵo: 298-1-21 
boraĵo aŭ bortruo: 312-22 
boraparato kun modifebla 
alteco: 286-9 
borĉuko: 287-48 
Bordaj pejzaĝoj de Norda kaj 
Balta Maroj (elsatelitaj 
bildoj): 15-1 
bordera tablo: 285-64 
borderbendo: 336-15 
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borderbendo: 338-44 
borderfendo: 36-61 
borderilo: 278-8 
borderita poŝo; paspela* poŝo: 
38-29 
bordermartelo: 278-15 
bordero: 289-17 
bordertranĉilo: 281-38 
bordo: 14-5 
bordofirmigo : 370-36-40 
bordoflanka elevatoro por 
entrajna kaj enkamiona 
transkargado: 382-28 
bordorompiĝo (inunda 
damaĝo): 370-4 
bordotaluso: 371-32 
borduna kordo: 140-31 
bordunaj fajfiloj; burdaj 
fajfiloj: 140-11 
borilo, duonturna kapsalto 
antaŭen: 98-39 
boriloj kun akcesoraĵoj: 29-6 
borinsula ŝipo: 375-49 
borinsulo: 299-1-44 
borkablo: 298-7 
borkanelilo, ŝraŭbingilo: 293-67 
borkapo (specoj:  fiŝvosta, 
denta, diamanta borkapoj): 
298-21 
bormaŝino: 291-22 
borsa komercado: 415-1-24 
borsa kurzaro: 415-15 
Borso: 415 
borsosalono: 415-1 
borstablo: 287-54 
borstango: 298-19 
borŝafto: 303-23 
bortablo: 286-8 
bortekniko : 299-40-44 
bortranĉilo: 288-18 
bortruo: 298-17 
bortubaĵo: 299-40 
bortubo: 298-20 
bortuboj: 298-6 
bortura platformo : 299-1-37 
borturo; argano: 13-36 
borturo: 298-1 
borturo: 299-12 
bosketo: 84-4 
boŝmano ĉe frotfajrigo: 162-34 
boŝmano (30-33): 162-29 
botel-reprena aŭtomato: 252-1 
botelbretaro: 76-10 
botelbreto: 78-65 
botelĉapo, bierbotela ĉapo: 
247-22 
botelĉareto: 291-35 
botelĉareto: 294-19 
boteleto kun vinagro kaj oleo; 
vinagro- kaj oleflakono: 53-34 
botelfermilo: 48-10 
botelingo: 340-17 
botelkorbo: 232-14 

botelmalfermilo: 53-49 
botelo por gaslavado (gaslava 
botelo): 173-58 
botelo: 340-18 
botelpuriga instalaĵo: 247-13 
botelpuriga maŝino: 247-14 
botelrako: 129-4 
botelrako: 232-11 
botelvalvo; aervalvo: 93-20 
boteto: 253-57 
botoĉapo: 58-16 
boŭlaranĝo: 123-10 
boŭlglobo (truglobo): 123-12 
boŭlo*; usona keglado: 123-
10-17 
boŭlokeglo: 123-11 
bova korpo: 145-52 
bovaĵo: 249-14-37 
bovejo (fakara stalo): 215-16 
bovidaĵoj: 249-1-13 
bovido: 215-52 
Bovisto kun Arkturo: 3-30 
bovo, kornbesto, remaĉulo 
virseksa:  virbovo, taŭro; 
inseksa:  bovino; kastrita:  
eksbovo;  juna:  bovido: 224-1 
bovokula lukarno*: 274-23 
bovokulo: 155-2 
bovokulo: 394-22 
bovokvarono: 248-22 
braceleto: 43-3 
brajlilo: 373-71 
braka bicepso: 21-37 
braka tricepso: 21-38 
brakapog(il)o: 50-19 
brakapogilo; apogbrako: 54-25 
brakapogilo: 258-19 
brakapogilo: 261-3 
brakbordero; manikbordero: 
35-53 
braketo de la kulasbloko: 240-22 
brakfleksa pendo: 113-35 
brakfleksa streĉpendo: 113-39 
brakkiraso (ŝirmilo de brako 
kaj antaŭbrako): 147-47 
brako: 19-58 
brako de manbremso: 106-32 
brako-radiusa muskolo: 21-39 
brako: 20-15 
brako: 253-25 
brakpozicioj: 135-7-12 
brakringo: 43-17 
braksegilo: 273-61 
brakŝirmilo: 295-6 
brakteato* de imperiestro 
Frederiko Ruĝbarbulo: 59-4 
brakteo: 189-7 
brakteo: 221-33 
braktrabo: 272-61 
bramstajo: 373-12 
bramvantoj*: 373-18 
branĉa relvojo: 17-22 

branĉeto kun amentoj, 
florbranĉeto: 189-10 
branĉeto kun butonoj: 189-25 
branĉeto kun femalaj floroj: 
202-42 
branĉeto kun floroj kaj fruktoj: 
201-46 
branĉeto kun fruktaro: 202-8 
branĉeto kun junaj fruktoj: 
189-59 
branĉeto kun larika konuso: 
190-36 
branĉeto kun masklaj kaj 
femalaj floroj: 190-43 
branĉeto kun ŝajnfruktoj: 202-12 
branĉeto; tigo; vergo: 188-6 
branĉforko por fiksado: 206-13 
branĉo de parabolo: 170-15 
branĉo kun floroj kaj fruktoj: 
200-17 
branĉo: 188-5 
branĉoĉarniro: 263-14 
branĉodukto: 345-29 
branĉoj: 241-35 
branĉoplektaĵo: 370-39 
branĉosegilo: 208-16 
branĉtubo: 279-8 
branka fendo; branka aperturo: 
182-3 
branko: 346-38 
branpano: 251-11 
brasikoj, brasikplantoj: 209-28-34 
brasoj: 373-67 
Brazila Fluo: 16-36 
brazila nukso [kversekco]: 202-59 
breĉio (erupcikanala breĉio): 12-16 
breĉo: 14-52 
brelokĉeno; breloka 
brustoĉeno: 43-35 
brems- kaj postlumaro: 342-2 
bremsa balasto: 296-103 
bremsa valvo: 104-14 
bremsbendo: 296-105 
bremsdisko: 296-98 
bremsfluaĵujo: 342-40 
bremsgarnaĵo: 291-13 
bremsgarnaĵo: 296-106 
bremsgarnaĵo: 345-66 
bremsingo: 339-76 
bremskablo: 341-47 
bremskabloj; kaptokabloj: 67-16 
bremskonuso: 339-77 
bremslikvujo: 344-4 
bremsmanilo: 339-72 
bremsmanilo: 363-43 
bremsoanso de la fronta 
bremso: 339-5 
bremsoblokilo: 208-38 
bremsobraka konuso: 339-73 
bremsodisko: 345-60 
bremsoklapo (aerbremso): 385-43 
bremsoklapo; alteriĝa klapo: 103-21 
bremsoklapo: 386-53 



Indekso – Kompleta. 

Bildvortaro  Paĝo 17 el 156 

bremsoloziga valvo: 364-58 
bremsoselo kun bremsobloko: 
345-61 
bremsoŝuo: 345-65 
bremsotesta instalaĵo, rulila 
bremstestilo: 291-16 
bremsotestaj ruloj: 348-38 
bremspedalo: 208-40 
bremspedalo: 332-12 
bremspedalo: 332-30 
bremspedalo: 341-33 
bremspedalo: 344-76 
bremspedalo: 403-35 
bremsrulilo: 291-18 
bremsŝafto: 296-99 
bremsŝuo: 291-12 
bremsŝuo: 296-100 
bremstamburo: 291-11 
bremstamburo: 345-64 
breta almop: 274-75 
breta planko: 276-62 
breta pordo: 44-28 
bretar-muro : 50-1 
bretaro kun argilaj formoj: 316-13 
bretaro por kosmetikaĵoj: 
349-32 
bretaro por krakma ĉaĵoj: 
252-60-64 
bretaro por laktovaroj : 252-97 
bretaro por trinka ĵoj: 252-54 
bretaro: 50-2 
bretaro: 83-32 
breto; elŝovebla breto; 
elturnebla pleto; elturnebla 
breto: 47-48 
bretostako: 273-1 
bretotegaĵo: 56-18 
bretŝelo de lignaj boatoj: 101-
50-57 
breviero: 149-58 
Bria fromaĝo (franca mola 
ŝimfromaĝo): 252-29 
brida ĵo: 226-7-13, 25 
brido, brideto: 143-36 
brido: 105-13 
bridodrato: 143-35 
brigadanejo; kazerno de 
brigadanoj: 82-2 
brigo: 374-17 
brigvela bumo aŭ brigbumo: 
373-44 
brigvela gafo: 373-45 
brigvela ŝkoto: 373-69 
brigvelo: 373-30 
brika muro; brikmuro: 72-26 
brika pavimo: 276-7 
brikaran ĝoj: 271-58-68 
brikfabriko: 17-89 
Brikfabriko : 313 
brikmuro: 271-8 
brikola* ilar ŝranko: 287-1-34 
Brikolisto*, hobimetiisto: 287 
brikolisto*: 287-61 

brikoltranĉilo: 287-28 
brikostako: 271-40 
brilfi ŝo: 243-43 
brilglobo; fulmoglobo; 
scintilglobo: 129-11 
brilglobo; scintililo: 130-17 
briliant-ringo: 43-24 
briliantotajlo: 43-45 
brita flago:  Union Jack: 61-17 
broĉo kun brilianto: 43-18 
broĉo; perlobroĉo: 43-7 
broĉoj: 83-77 
brodaĵo: 58-43 
brodaĵoj: 36-23 
brodornamo: 34-32 
brogfiltrilo: 250-14 
brogkolbaseto: 250-36 
brokantaj libroj; brokantaĵoj: 
127-57 
brokantaj  vestaĵoj; uzitaj 
vestaĵoj: 127-64-67 
bronĥo (unu el du): 23-7 
bronza lancpinto: 146-21 
bronza ponardo kun masiva 
tenilo: 146-22 
bronza tranĉilo kun masiva 
tenilo: 146-31 
bronzepoko kaj ferepoko: 
146-21-40 
brosadaptaĵo; adaptebla 
dentobroso: 57-28 
broshararo; erinachararo: 40-12 
broso: 159-11 
broŝuroj; libretoj: 148-57 
broŝuroj: 414-35 
broŝurstablo: 148-56 
brovo: 19-11 
brovo: 22-47 
brulaĵujo aŭ fuelujo: 341-20 
brulaĵujo aŭ fuelujo: 342-11 
brulanta domo; incendiiĝinta 
domo: 82-27 
brulejo: 388-39 
brulgasaldukto: 173-2 
brulgaskonektilo (gaskonekta 
tubo): 173-5 
brulgasniplo: 294-30 
brulgasvalvo: 294-31 
bruligejo kun krado: 81-26 
brulilo de Teklu (Teklu-
brulilo) [Teclu]: 173-4 
bruliloj: 317-6 
bruliltenajlo: 279-59 
brulimuna filmujo kun 
olecirkula malvarmigo: 133-25 
brulkamero: 304-16 
bruna boleto; kaŝtanboleto: 
199-15 
bruna urso: 186-13 
bruna: 166-5 
brunelo: 194-16 
bruselbrasiko, burĝonbrasiko , 
brusela brasiko: 209-30 

brusta naĝilo: 182-7 
brusta naĝilo: 185-34 
brustjungilaro: 226-26-36 
brustkiraso: 147-46 
brusto, brustokaĝo, 
brustokorbo (39-41): 19-37 
brusto: 225-19 
brusto: 249-23 
brusto: 249-4 
brustonaĝado: 98-30 
brustopeco: 147-85 
brustopoŝeto: 38-34 
brustopoŝo: 38-18 
brustopoŝo: 38-72 
brustoripaĵo: 249-21 
brustostaĵo: 249-27 
brustotrabo: 319-13 
brustovesto; korpglua vestaĵo; 
korpglua tutaĵo; striktaĵo: 114-49 
brustrimeno: 226-28 
brutoŝipo: 375-62 
Brutotenado: 228 
brutotransporta 
superkonstruaĵo: 375-63 
bubalkorna stirilo: 340-32 
bubalkornoj: 62-36 
bubofrizaĵo: 41-9 
buĉbruto: 248-2 
buĉejo: 128-13 
Buĉejo: 248 
buĉejo: 248-1-24 
buĉhakilo: 248-6 
buĉista tranĉilo: 248-9 
buĉisto: 248-1 
Buĉpecoj: 49 
buĉporko: 248-4 
budhisma templokonstruado: 
151-1-10 
budho-statuo: 151-3 
bufeda seĝo: 78-52 
bufeda tabureto; altsidilo: 129-6 
bufedeja fotelo: 130-7 
bufedejo (4-6): 130-3 
bufedistino: 129-5 
bufedisto; bierverŝisto; 
biermastro: 76-8 
bufedisto; bufedmastro: 130-4 
bufedkelnerino; bufedistino: 
78-62 
bufedo; bufedŝranko: 78-51 
bufedo; trinkbufedo: 130-6 
bufedo: 361-63 
bufedo: 363-21 
bufedolumigado; bufeda 
verŝlumo: 75-50 
bufedseĝo: 75-42 
bufo, bruna bufo: 182-23 
bufro: 344-48 
bufro: 346-40 
bufro: 351-12 
bufro: 367-7 
bufrofosto: 371-10 
bufrofosto: 381-12 
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bufroligno: 372-26 
bufropaliso: 378-37 
bufrotrabo: 368-50 
bukedarvazo aŭ akvujo por 
bukedoj: 349-64 
bukedoj: 349-63 
bukedoj: 358-49 
bukla hararanĝo; molbukla 
hararo; leĝerbukla hararo: 41-21 
bukla hararo; artista hararo: 40-20 
bukla vosto: 224-12 
buklilo: 257-12 
buklo por dua piedo; ŝovbuklo: 
102-55 
buklo; lopo: 103-1 
buklobroso: 257-13 
buklopinĉilo: 257-14 
buko, blank-ora buko: 43-10 
bukohava altkalkanuma virina 
ŝuo; altkalkana virina sandalo: 
58-27 
bukso: 191-19 
buksprono: 226-51 
bul-kvastetoj: 34-4 
bulba gajlo sur fago: 235-38 
bulbo: 20-65 
bulbo: 206-28 
bulbokupolo: 274-25 
bulbosteveno: 375-46 
bulbosteveno: 378-78 
bulbouretra glando: 23-89 
bulĉapelo; melonĉapelo: 42-36 
buldogo: 223-1-8 
buldogteriero: 223-35 
buleno: 372-35 
bulko: 53-22 
bulko: 251-19-22 
bulko: 252-15 
bulko: 349-23 
bulko: 376-18 
bulkopretiga instalaĵo: 251-78 
bulkvasta ĉapo: 42-51 
bulpufĉapelo: 42-13 
bumerango, ligna ĵetarmilo: 
160-39 
bumgruo: 375-77 
bumlifto: 373-48 
bumo: 100-30 
bumŝkota glitfiksilo: 100-18 
bumtakelo: 100-12 
bumvela halso: 100-28 
bumvela ŝkoto: 100-19 
bunseno; brulilo de Bunseno 
[Bunsen] (Bunsen-brulilo): 
173-1 
bunseno* aŭ Bunsen-brulilo: 
324-25 
bunta sabloŝtona faŭltiĝo: 306-64 
buntaj koloroj: 166-1-9 
buo el felo, felbuo; felsako: 
161-11 
buo kun pintosignalo norde de 
baraĵo: 380-24 

buo kun pintosignalo oriente de 
baraĵo: 380-25 
buo kun pintosignalo sude de 
baraĵo: 380-27 
buo; baraĵavertilo: 17-11 
buo: 380-43 
buo: 380-47 
burdo: 175-24 
buretkrampo: 173-23 
bureto: 173-21 
buretstativo: 173-22 
burgo (kavalira kastelo, 
fortika ĵo): 147-1 
burĝongreftado; okulado: 206-31 
burĝono: 206-26 
burĝono: 212-26 
burĝono: 214-3 
burnuso: 162-7 
buslimuzino (grandspaca 
limuzino): 346-33 
buso al ĉefkarto: 406-14 
busoj (aŭtobusoj): 347-33-51 
busprito kun bumbusprito: 373-1 
busprito: 372-20 
buspritstajo: 373-15 
bustkorsaĵo: 37-15 
busto: 50-12 
buŝ-al-buŝa spirado; buŝ-al 
naza spirado: 26-30 
buŝa bremso: 63-40 
buŝa orbikulo: 22-9 
buŝangulo: 19-20 
buŝblovita pokalo: 317-64 
buŝfreŝiga fluidaĵo: 57-29 
buŝharmoniko: 142-35 
buŝmalfermilo: 226-53 
buŝo (kun lipoj): 19-19 
buŝo kaj faringo: 22-15 
buŝo: 144-25 
buŝo: 223-3 
buŝo: 225-9 
buŝo: 241-15 
buŝo: 241-50 
buŝolumigilo; buŝlumo: 29-37 
buŝomalfermilo (ĉe trismo): 
27-41 
buŝospegulo: 29-36 
buŝpeco; blovpeco; spirpeco: 
68-21 
buŝpeco: 141-38 
buŝpeco: 142-33 
buŝpeco: 142-77 
buŝpeco: 32-39 
buŝpectubo (buŝtubo): 142-76 
buŝtuko: 53-10 
buŝtuko: 376-15 
buŝtukoj: 75-3 
buŝtukringo: 53-11 
buŝumo: 223-40 
buŝumo: 259-13 
buŝumo: 259-40 
buteo: 177-13 
buteo: 285-65 

buteo: 286-5 
buteplato: 311-18 
buteplato: 311-59 
buterfungo; flava boleto: 199-21 
buteriga kaj pakuma 
instalaĵo: 229-32 
buterkuko: 75-4 
buterlakta cisterno: 229-18 
butero: 252-104 
butero: 376-19 
buterpanoj kun fromaĝo; 
fromaĝosandviĉo: 77-46 
butertransiga bendo: 229-34 
buterujo: 53-37 
buterum(tranĉ)ilo: 53-72 
butikkoridoro : 358-47 
butikumĉareto: 56-91 
butilo: 208-5 
butomo: 196-41 
butona gardilo: 280-27 
butonkapa sondilo: 31-34 
butonmedalo; dekorbutono: 85-43 
butono de agorda reĝimo: 401-54 
butono de bendolonga 
nombrilo: 401-87 
butono de rapidumŝaltilo: 344-97 
butono de sistemomenuo: 404-66 
butono por enirsignalo: 402-39 
butono por funkcioj de 
prilumado: 267-4 
butono por libera kombinado: 
144-40 
butono por mini-DV- aŭ mini-
CV-reĝimo: 404-35 
butono por presi reaĉetan 
fakturon: 252-3 
butono por rekta reĝimo: 401-40 
butono por seria parolado: 396-30 
butono por VHS- aŭ HVS-
reĝimo: 404-42 
butonskatolo: 255-16 
butontelefono: 396-17 
butontruo: 38-30 
butonvica robo; tutbutonita 
robo: 35-42 
C-arko: 32-18 
C-maĵora gamo; Do-maĵora 
gamo: 138-45 
C-maĵoro aŭ a-minoro: 138-55 
C-maĵoro aŭ a-minoro: 138-62 
cedilo (co-cedilo); subhoko: 164-53 
cedro: 190-65 
cejana bazkoloro: 166-21 
cejana; cejanblua, mikskoloro 
el blua kaj verda, komplementa 
koloro de ruĝa: 166-17 
cejano: 214-1 
cejlona tajlo: 43-44 
cekumo: 23-23 
celada angulo: 240-76 
celadlorno: 63-24 
celebranto; pastro: 149-37 
celglobo: 123-19 
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celgloboj ĉe 8-globa ludo: 91-20-22 
celgrajno: 123-36 
celgrajno: 240-71 
celgrajno: 63-3 
celilaro: 240-65 
celilkonko: 134-34 
celilo: 123-56 
celilo: 134-6 
celilo: 266-13 
celilo: 266-13 
celilo: 266-6 
celilo: 266-6 
celilo: 269-35 
celilo: 269-43 
celilo: 400-40 
celilobjektivo: 266-24 
celilvitro (alĝustiga vitro): 
267-59 
celindikaparataro; celindika 
aparato: 63-56 
celindiko: 347-48 
celjuĝisto; celkontrolisto; 
celobservanto: 98-22 
celjuĝisto: 106-6 
celĵetado al skatoloj: 126-29 
celklapo: 240-67 
celkruco: 103-48 
cellorno: 240-29 
celmarko: 108-12 
celpaliso: 108-33 
celpeco: 120-30 
celsalto: 103-47 
celsekva radaro por 
pafgvidado: 63-84 
celsigno: 240-31-32 
celstacia ŝildo: 359-47 
celstacio: 358-31 
celŝildo: 351-20 
celtabulo por 100-metra 
distanco: 123-27 
celtabulo por 50-metra 
distanco: 123-25 
celtabulo: 123-66 
celtuŝo de naĝkonkursanto: 98-25 
celuloza kuirilo por ĥemia 
utiligo de lignohakaĵo: 325-14 
celulozplatoj: 322-1 
cementa tegaĵo: 276-14 
Cementfabrikado: 310 
cementosako: 271-43 
cementsilo: 272-30 
cementsilo: 355-29 
cementsiloj: 310-23 
cementuja kamiono: 310-24 
cementujoj: 299-15 
cent Germanaj markoj 
(Germana Federacia 
Respubliko, 1990-2002): 59-24 
centaŭreo: 194-12 
centaŭrio; ormilo: 198-10 
Centaŭro kun Alfa Centaŭro 
(stelo tre brila pro sia 
proksimeco al ni): 3-39 

centaŭro; ĉevalviro: 145-57 
centimetra kaj milimetra skalo: 
410-40 
centimetra skalo: 326-25 
centra angulo: 169-55 
centra bendo: 109-11 
centra celcirklo (radiuso 25 m): 
103-49 
centra defendanto; centra 
arierulo: 107-12 
centra diafragmo: 6-6 
centra fuelujo integrita en 
fuzelaĝo: 65-31 
centra hardivido: 40-10 
centra hejtado (40-86): 46-39 
centra irejo: 148-27 
centra kantono; ŝildocentro: 62-19 
centra koridoro: 207-42 
centra luko; centra holdluko: 
67-86 
centra memfokusa celkampo: 
267-69 
centra regejo kun 
procezoskemo: 246-25 
centra regejo; regpanelo: 32-10 
centra regejo: 229-7 
centra servoripo: 344-100 
centra spindelo: 24-29 
centra sulko: 20-73 
centra teĥnikejo kun 
servilsistemo: 398-46-58 
centrifuga pumpilo: 80-44 
centrifuga turbinopumpilo: 67-57 
centrifugilo: 28-57 
centriga ringo de deviiga 
modulo: 400-23 
centriga suĉilo: 263-32 
centriga suĉtenilo: 263-31 
centriga, suĉprema kaj 
metalkadriga aparato: 263-43 
centriolo; centra korpusklo: 24-7 
centriolo; centrosomo: 24-19 
centro de kurbo: 169-23 
centro: 169-43 
cepa pano: 252-25 
cepo: 209-24 
cepoŝelo: 209-25 
ceramika kuirplato: 47-27 
ceramika tebovlo: 156-156 
cerba ponto: 20-63 
cerbaj membranoj; encefalaj 
meningoj: 20-79 
Cerbero: 145-31 
cerbo (interna strukturo); 
encefalo: 20-56 
cerboduonoj: 20-88 
cerboloboj: 20-71 
cerbospino: 20-64 
cerebelo: 20-62 
cerebra kortekso: 20-86 
cerebraj giroj: 20-78 
cerebro: 21-22 
cerebro: 20-57 

cerefolio: 210-7 
cerklo: 169-42 
cervaro en pafdistanco: 239-18 
cervino: 241-2 
cervkorna butono: 34-37 
cervoj: 241-1-29 
cervokapra antilopo: 185-6 
cervosalto: 115-40 
cervoskarabo; lukano: 175-26 
cervovokilo: 240-46 
cetacoj: 185-28 
ciborio; hostivazo; hostiujo: 
199-48 
cico; mampinto: 19-39 
cicosteloj: 130-28 
cicumo (kaŭĉuka ĉapeto por 
suĉbotelo): 33-21 
cidonifolio: 211-50 
cidonio: 191-18 
cidoniujo, cidoniarbo: 211-49 
ciferbutonaro: 408-24 
ciferbutonaro: 409-18 
ciferbutonaro: 412-45 
ciferbutonoj: 410-25 
ciferbutonoj: 412-65 
cifereca datumvidigilo: 264-45 
cifereca fotilo aŭ fotografilo : 
269-40-60 
cifereca fotilo: 270-27 
Cifereca fotografio I: 269 
Cifereca fotografio II: 270 
cifereca indikilo de atingoj: 
112-13 
cifereca krajono: 357-74 
cifereca muntosistemo: 398-26 
cifereca projekciilo: 133-53 
cifereca spegulreflekta fotilo 
aŭ fotografilo: 269-26-39 
cifereca videokamerao por 
filmproduktado: 134-35 
cifereca videokamerao: 269-1 
cifereca videomuntado: 132-43 
cifereca vidigilo aŭ ciferplato 
(likvokristala vidigilo): 262-2 
cifereca vidigilo aŭ ciferplato 
kun falfoliaj ciferoj aŭ 
lumeligaj diodoj (LED): 262-12 
ciferecaj fotoaparatoj: 269-1-60 
Ciferecaj kaj presaj 
amaskomunikiloj aŭ 
mediatoj I (dezajnado): 328 
Ciferecaj kaj presaj 
amaskomunikiloj aŭ 
mediatoj II (tekniko de 
komunikiloj) : 329 
ciferecaj kasedoj: 398-53 
ciferecaj numeroj: 350-2 
cifereciga muso: 315-21 
ciferecigo de bildoj kaj 
diapozitivoj per rotacia 
skanilo: 329-1 
ciferklavoj: 127-72 
ciferplato de akvomezurilo: 80-58 
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ciferplato: 262-17 
ciferseruro aŭ ciferkombina 
seruro: 409-25 
ciganino: 124-31 
cigaredaŭtomato; 
cigaredvendilo: 79-47 
cigaredingo: 259-16 
cigaredo, filtrila cigaredo: 259-12 
cigaredo: 78-55 
cigaredoj en kartono: 349-43 
cigaredoj en skatolo: 349-44 
cigaredpapera bloko: 259- 17 
cigaredskatolo: 259-11-13 
cigaredujo: 259-10 
cigaredvolvilo: 259-15 
cigareto: 259-3 
cigarkerno: 259-7 
cigarkesto: 259-1 
cigaro (specoj:  Havana, 
brazila, Sumatra): 259-2 
cigartranĉilo, cigargilotino: 259-9 
cigarujo: 259-8 
Cigno kun Denebo: 3-23 
cigno: 84-54 
ciklameno: 205-5 
cikorio: 209-40 
cikorio: 194-25 
cilia: 188-54 
cilindra bara ĵo, baraĵŝtupo: 
371-73 
cilindra bazo: 331-10 
cilindra ĉapelo el silka tafto; 
klakĉapelo (se kunfaldebla): 
42-43 
cilindra ĉapelo: 105-7 
cilindra forno (7-10): 127-6 
cilindra forno : 316-3-7 
cilindra fulma ŝino por 
kompaktigo de lanaĵoj: 321-6-13 
cilindra kojnostifto: 296-40 
cilindra limkalibrilo : 302-56 
cilindra lutkompresoro: 260-16 
cilindra pintosignalo: 380-7 
cilindra projekcio: 16-10 
cilindra rezervujo : 283-1 
cilindra seruro : 293-51-54 
cilindra volbo; barelvolbo: 155-38 
cilindro (orta cirkla cilindro)  
(39-40): 170-38 
cilindro-al ĝustiga 
mekanismo: 301-36-40 
cilindrobloko: 343-59 
cilindrokavo, profilkavo: 301-34 
cilindrolagro: 301-35 
cilindrotubo aŭ piŝtujo: 343-26 
cilio: 176-11 
cilio: 188-55 
cimatio; ovolistelo: 153-26 
cimatio: 153-10 
cimatio: 153-23 
cimbalo: 141-52 
cimbalstango: 142-53 
cimo (litcimo, murcimo): 233-39 

cinamarbo (cinamujo): 200-22 
cindrokesto kun aeruma klapo: 
364-6 
cindrokonuso de la erupcio de 
Krakataŭo (vulkanerupcio; 
1883): 7-25 
cindruja pordeto: 46-42 
cindrujklapo: 364-7 
cindrujo: 409-39 
cindrujo: 50-30 
cindrujo: 78-56 
cingulo: 20-58 
cinipo: 235-36 
cipreso: 190-58 
cipripedio; venusŝueto: 194-27 
cirila skribo: 163-20 
cirka direktoro; cirkestro: 125-16 
cirka loĝio: 125-15 
cirka loĝveturilo; rulhejmo: 
125-35 
cirka piedestalo: 125-56 
cirkelforko: 314-58 
cirkelo kun akcesoraĵoj: 314-57-61 
cirkelo kun arka alĝustigilo: 
314-69-74 
cirkla deteno: 111-50 
cirkla ŝanĝilo: 16-63 
cirkloŝablono: 314-76 
Cirko: 125 
cirkonferenco; ĉirkaŭrando 
(periferio) [ĉirkaŭlongo, 
perimetro]: 169-44 
cirkotendo; kvarmasta tendo: 
125-1 
cirkulado de ĥemiaĵoj: 325-16 
cirkulado de malvarmiga 
likvo de klimatizilo : 345-30 
cirkuliga lavado: 332-6 
cirkuliga premlubrikado : 
345-17 
cirkuliga pumpilo de la primara 
cirkvito: 306-5 
cirkuliga pumpilo de la 
sekundara cirkvito: 306-8 
cirkumflekso (a-cirkumflekso); 
ĉapelo; pinta hoketo: 164-52 
cirkvitŝranketo; 
sekurigilŝranketo: 49-24 
cirokumuluso (hela, ŝafsimila 
nubo ĝis 7-kilometra alto); 
ŝafonuboj: 8-14 
cirostratuso (alta hela vualnubo 
el glacikristaloj ĝis 8-kilometra 
alto): 8-7 
cirusaj nubotavoloj: 8-20 
ciruso (alta ĝis tre alta, hela, 
maldensa diversforma nubo el 
glacikristaloj): 8-6 
cisterna duonremorko: 347-23 
cisterna kamiontrajno, artika 
kamiontrajno (artika kamiono): 
347-19 
cisterna vagono: 360-10 

cisternejo: 381-61 
cisterno por konsumlakto 
(freŝlakta cisterno): 229-15 
cisterno por purigita lakto: 229-16 
cisterno por senkrema lakto: 
229-17 
cisterno: 347-24 
cisternolokomotivo (67, 68): 
364-66-68 
cisternoŝipo aŭ cisternulo: 381-73 
cisternovagono: 367-31 
citiloj: 164-36 
citoplasmo; ĉelplasmo: 24-3 
citro  (pli malgranda:  liro)  
(16-19): 140-15 
citronarbo ; simile:  limono, 
mandarino, oranĝo, 
pampelmuso, grapfrukto: 202-23 
citronpapilio; karduelo citrona 
(Sp. Carduelis citronella): 183-5 
citronpremilo; 
citrusfruktopremilo: 48-33 
citroplektro; ringa plektro: 142-27 
civilvesta krimpolicisto: 68-54 
cizela martelo: 260-41 
cizelilo, stampilo: 260-19 
cizelilo, stampilo: 260-31 
cizelilujo: 260-30 
CO2-botelo, karbon-dioksida 
botelo: 291-32 
cola skalo: 326-26 
cunamo: 12-51 
ĉabrako: 147-74 
ĉaledo; ĉaleto; (alp-asocia 
rifuĝejo, kabano, montara 
tranoktejo): 118-1 
ĉambra araŭkario; ĉambropino: 
205-16 
ĉambra biciklado: 112-32-34 
ĉambra biciklo, ciklotrejnilo: 
112-34 
ĉambro por observado kaj 
spektrografado: 5-36 
ĉambrokelnero: 78-34 
ĉambromuro: 80-25 
ĉambroplanto (ekz. fikuso): 51-35 
ĉambroplanto: 54-37 
ĉambroplantoj: 205 
ĉambroŝlosilo: 78-9 
ĉambrotelefono: 78-35 
ĉamo: 185-4 
ĉampanbotelo: 130-9 
ĉampanbotelo: 349-2 
ĉampanglaso: 53-85 
ĉampanglasoj: 130-11 
ĉampanglasoj: 52-32 
ĉampano: 252-35 
ĉampinjono [laŭlonga sekco]: 
199-3 
ĉampinjonstilo: 40-32 
ĉano: 63-4 
ĉapeleto, por monkolektado: 
126-42 
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ĉapelhoko: 76-16 
ĉapelo kun lameloj: 199-4 
ĉapelo: 83-15 
ĉapeloj kaj ĉapoj por viroj: 
42-29 
ĉapelujo: 49-13 
ĉapeto: 279-33 
ĉapeto: 33-27 
ĉapitroindiko: 404-55 
ĉapitrotitolo: 338-63 
ĉapleva tenajlo: 253-52 
ĉapo el ŝafofelo: 161-19 
ĉapo: 353-3 
ĉapo: 39-48 
ĉapo: 406-44 
ĉarelo, levĉaro: 247-18 
ĉareto por randtabulo: 311-16 
ĉareto: 282-41 
ĉaretremova braketo aŭ 
retrobraketo: 412-3 
ĉarlestono: 142-51 
ĉarniro de ekranklapo: 407-16 
ĉarniro: 293-56 
ĉarniro: 402-6 
ĉarpentaĵfestaj arbo kaj krono: 
273-8 
ĉarpentejo: 273-4 
ĉarpentiloj: 273-60-82 
ĉarpentista ĉapelo: 273-13 
ĉarpentista ilarkesto: 273-20 
ĉarpentista krajono: 273-77 
ĉarpentista martelo: 273-74 
ĉarpentisto: 273 
ĉarpentisto: 273-12 
ĉarpentoplaco: 273-1-59 
ĉarplugilo, unusoka plugilo: 218-1 
ĉartendo; tolmarkezo: 126-38 
ĉarumo: 271-37 
ĉarumo: 272-42 
ĉasado de akvobirdoj 
(anasĉasado): 239-46 
ĉasado dum pariĝa periodo: 
239-10 
ĉasado el altembusko: 239-16-20 
ĉasado el kabano: 239-54 
ĉasado per kaptiloj: 239-22-31 
ĉasado: 239 
ĉasaĵoj: 241 
ĉasarmiloj, ĉasutilaĵoj: 240 
ĉasarmiloj: 240-1-40 
ĉasaviadilo kaj bomba 
ĉasaviadilo McDonnel-
Douglas F-4F Phantom I: 64-1 
ĉasekrano: 239-11 
ĉasestro; hundestro: 105-45 
ĉasfaetono: 239-21 
ĉashelpisto: 105-43 
ĉashundaro: 105-46 
ĉashundoj: 223-27-29 
ĉasio de la trenebla pumpilo: 220-16 
ĉasio; rulekipaĵo: 63-30-32 
ĉasio: 220-3 
ĉasio: 272-32 

ĉasio: 344-37 
ĉasiostego: 367-12 
ĉasista binoklo: 239-7 
ĉasista ĉapelo kun kvasto: 42-32 
ĉasista ĉapelo: 239-6 
ĉasista grupo; ĉasistaro: 105-41 
ĉasisto de grandbestoj, 
kostumita parkodungito: 85-41 
ĉasisto: 239-2 
ĉaskaptaĵo, predaro: 239-44 
ĉaskorno: 105-44 
ĉaskorno: 240-60 
ĉaskostumo: 239-3 
ĉaspafilo: 239-5 
ĉasponardo: 240-41 
ĉaspozo: 115-43 
ĉassako: 239-4 
ĉastanko Jaguar I (HOT): 63-72 
ĉastranĉilo: 240-42 
ĉasutilaĵoj: 240-41-48 
ĉaŝhundo: 239-8 
ĉaŭĉaŭo: 223-11 
ĉedekliva fonto: 13-41 
ĉediga foso (likakva foso): 
370-22 
ĉef(tabul)glavo; stabiliga 
tabuleto: 94-24 
ĉefa aldukto de malvarmiga 
akvo: 306-22 
ĉefa eldukto de malvarmiga 
akvo: 306-23 
ĉefa fuelujo: 366-4 
ĉefa konvertoro kun ŝtupŝaltilo: 
365-10 
ĉefa konvertoro kun ŝtupŝaltilo: 
365-11 
ĉefa laborloko; kuirprepara 
loko: 47-19 
ĉefa liftoŝakto: 297-25 
ĉefa ole-risorta amortizilo: 392-22 
ĉefa oleodukto: 345-23 
ĉefa placeta balko: 276-66 
ĉefa premaerujo: 366-57 
ĉefa premaerujo: 366-71 
ĉefa pumpilo de malvarmiga 
akvo: 306-39 
ĉefa radekipaĵo: 393-32 
ĉefa reflektilo: 397-10 
ĉefa relvojo: 17-20 
ĉefa revendukto; kolekta 
revendukto; eldukto: 46-85 
ĉefa sparo aŭ longerono: 386-47 
ĉefa subekipaĵo: 103-25 
ĉefa subekipaĵo: 386-41 
ĉefa subekipaĵo: 64-26 
ĉefa transmisiilo de horakso: 
265-15 
ĉefa valvo: 46-78 
ĉefa varmakva aldukto: 46-76 
ĉefaerujo: 365-8 
ĉefarbitracianto; 
ĉefarbitraciisto; ludgvidisto: 
110-20 

ĉefartikolo: 165-13 
ĉefbaletistino (unua 
soldancistino, unua solistino): 
135-30 
ĉefbaletisto (unua soldancisto): 
135-31 
ĉefdiafragmo: 6-3 
ĉefdukto al distribua reto: 80-22 
ĉefdukto por hidrogeno: 393-36 
ĉefenirejo: 128-6 
ĉefferdeko: 66-9 
ĉefhalo: 153-65 
ĉefjungozono: 103-34 
ĉefkarto: 406-16 
ĉefkeglo (reĝo): 123-5 
ĉefkeglo (reĝo): 123-9 
ĉefkompaso: 379-46 
ĉefkrano: 80-48 
ĉefkupolo: 153-87 
ĉeflagro de krankoŝafto: 343-22 
ĉeflumigisto: 131-37 
ĉefmemoro: 406-17 
ĉefmotorejo: 377-72 
ĉefmotoro (dizelo): 377-73 
ĉefmotoro de likvafuela raketo: 
393-37 
ĉefmotoro: 368-57 
ĉefmotoroj: 375-75 
ĉefmovoj de aviadilo: 386-67-72 
ĉefnavo: 153-76 
ĉefnavo: 154-1 
ĉefnervuro; ĉefripo: 188-32 
ĉefo; restoraciluanto: 77-26 
ĉefo: 411-31 
ĉefportalo: 152-34 
ĉefportalo: 154-39 
ĉefportilo de rulekipaĵo: 368-61 
ĉefprocesoro (ĉeforgano), 
mikroprocesoro: 406-18 
ĉefpropulsilo: 391-55 
ĉefpumpilo kun motoro: 80-15 
ĉefradiko; pivotradiko: 188-17 
ĉefripo: 104-11 
ĉefrotoro: 388-11-13 
ĉefrotoro: 64-19 
ĉefsekcio; ĉefpozitivo; ĉefa 
suborgeno: 144-1 
ĉefsendilo: 379-34 
ĉefsignaliloj: 357-1-6 
ĉefsparo; longerono: 104-6 
ĉefspegulo 1. direktila anteno: 
6-9 
ĉefspegulo kun diametro de 3,6 
metroj: 5-2 
ĉefspegulo: 265-10 
ĉefŝaltilo: 267-2 
ĉefŝaltilo: 269-54 
ĉefŝaltilo: 270-23 
ĉefŝaltilo: 270-29 
ĉefŝaltilo: 285-58 
ĉefŝaltilo: 305-4 
ĉefŝaltilo: 311-73 
ĉefŝaltilo: 331-20 
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ĉefŝaltilo: 344-94 
ĉefŝaltilo: 365-3 
ĉefŝaltilo: 365-31 
ĉefŝaltilo: 402-34 
ĉefŝaltilo: 402-7 
ĉefŝaltilo: 406-11 
ĉefŝaltilo: 407-28 
ĉefŝaltilo: 407-43 
ĉefŝaltilo: 412-30 
ĉefŝaltilo: 412-60 
ĉefŝanelo: 380-2 
ĉefŝminkisto; ŝminkestro: 136-52 
ĉefŝoseo: 17-16 
ĉeftitolo: 338-54 
ĉeftura platformo: 147-8 
ĉefturo: 147-4 
ĉefvelo; bumvelo: 100-37 
ĉefvelo; bumvelo: 101-2 
ĉefvelokapo; bumvelkapo: 100-38 
ĉeingvena poŝeto: 36-57 
ĉekapa buklokroĉo: 323-39 
ĉelarkadro, vabokadro*: 230-51 
ĉelarmielo: 230-77 
ĉelaro, vabo*: 230-53 
ĉelaro, vabo*: 230-41 
ĉeldividiĝo; mitozo: 24-27 
ĉeldividiĝo: 24-46 
ĉelkerno (nukleo) kun 
nukleolo: 24-30 
ĉelkerno de spermatozoo: 25-3 
ĉelkerno kun kernporo; nukleo 
kun poro: 24-4 
ĉelkerno; nukleo: 176-5 
ĉelkovrilo, operkulo: 230-50 
ĉelmembrano: 24-2 
ĉelmembrano: 25-5 
ĉelo kun ovo: 230-37 
ĉelplisita korsaĵo: 34-18 
ĉelteksaĵa plekto (kvadrata aŭ 
angla plekto): 323-11-12 
ĉemana fendo: 35-63 
ĉemento: 22-36 
ĉementona apogilo; 
mentonapogilo: 141-8 
ĉemizbluzo: 35-36 
ĉemizkolumo: 38-57 
ĉemizo kun kravato: 83-13 
ĉemizo por akceptoj; societa 
ĉemizo: 38-2 
ĉemizo: 376-90 
ĉemizoj: 83-11 
ĉemizopoŝo: 38-54 
ĉemizsupraĵo; surĉemizo, 
superĉemizo: 36-28 
ĉemura fontaneto; 
murfontaneto: 84-15 
ĉena eligilo: 333-14 
ĉena kudrero: 254-2 
ĉena kvertransportilo por 
segitaĵoj: 311-21 
ĉena transmisiilo: 339-34-39 
ĉenero; ĉenringo: 43-39 
ĉenfrezila maŝino: 285-49 

ĉenkaruselo; flugfotela 
karuselo: 126-18 
ĉenkluso: 378-80 
ĉenkovrilo: 339-32 
ĉenkovrilo: 340-43 
ĉeno (rulilĉeno): 339-38 
ĉeno el amuletoj, amuletĉeno): 
162-40 
ĉeno: 228-15 
ĉeno: 63-31 
ĉenotrogo: 370-43 
ĉenportilo: 273-15 
ĉenrado; portorado: 63-32 
ĉenrelo: 238-16 
ĉensegila oleŭjo: 237-35 
ĉenstopilo: 377-51 
ĉenstreĉilo: 311-42 
ĉenŝirmilo; ĉenkovrilo; 
ĉenkiraso: 63-50 
ĉerizfloro [transversa sekco]: 
212-12 
ĉerizfloro: 212-5 
ĉerizfolio: 212-20 
ĉerizfolio: 212-4 
ĉerizkerno: 212-10 
ĉerizmuŝo: 234-18 
ĉerizo [transversa sekco]: 212-8 
ĉerizsemo: 212-11 
ĉerizujo, ĉerizarbo specoj:  
dolĉa, acida, sovaĝa aŭ merizo: 
212-2 
ĉerko: 149-35 
ĉerkoportanto: 149-40 
ĉerkoportilo: 149-41 
ĉerpa termometro: 246-54 
ĉerpado: 324-1-6 
ĉerpilo: 96-23 
ĉerpisto: 324-1 
ĉerpokadro (ĉerpmuldilo) kun 
kovrokadro: 324-3 
ĉevala kapo (skulptaĵo): 146-7 
ĉevala kiraso: 147-83-88 
ĉevala korpo: 145-29 
ĉevala korpo: 145-59 
ĉevala korpo: 145-8 
ĉevala piedo: 145-46 
ĉevala trunko: 145-49 
ĉevalejo; ĉevalstaloj: 128-15 
ĉevalejo: 228-1 
ĉevalfabo, kultiva vicio: 222-15 
ĉevalhara broso: 253-12 
ĉevalmastrino; 
ĉevalkondukantino: 85-21 
ĉevalo I: 225 
ĉevalo II: 226 
ĉevalo virseksa:  stalono, 
virĉevalo; inseksa:  ĉevalino; 
kastrita:  eksĉevalo; juna:  
ĉevalido: 224-3 
ĉevalo: 85-17 
ĉevalo: 90-11 
ĉevalrajdado (17-21): 85-16 
ĉevalrajdado; ĉevalsporto: 105 

ĉevalsledo: 122-12 
ĉevalvosta hararanĝo: 41-22 
ĉeventra femuraĵo: 249-36 
ĉevosta femuro: 249-34 
ĉevrona tegmento: 274-27 
ĉevrono de malplena truso; 
(interĉevrono): 274-56 
ĉevrono de plena truso: 274-55 
ĉevrono: 274-28 
ĉevrono: 274-36 
ĉevrono: 275-19 
ĉevronpiedo: 274-45 
ĉevronpiedo: 275-41 
ĉiamfrosta klimato; eterna 
glacio: 9-44 
ĉiamgasto; kutimgasto: 76-38 
ĉiamklara ventoŝirmilo: 342-17 
ĉibuko: 259-32 
ĉiela ekvatoro: 3-3 
ĉielakso: 4-10 
ĉielarko: 7-5 
ĉielpoluso: 4-26 
ĉielsfero: 4-23 
ĉielveloj: 374-32 
ĉimpanzo: 186-19 
ĉina arto: 156-156 
ĉina lampiono: 161-36 
ĉina lankrura krabo: 175-2 
ĉina skribo (unua linio:  klasika 
skribo; dua linio:  simpligita 
skribo - sama teksto): 163-5 
ĉinia rozo: 213-15-18 
ĉipsoj, terpomaj kraketaĵoj: 
252-62 
ĉirkaŭbarilo por bestoj: 84-49 
ĉirkaŭbendo: 283-8 
ĉirkaŭcirklo; ĉirkaŭskribita 
cirklo: 169-29 
ĉirkaŭfluata monto; lagentruda 
monto: 14-13 
ĉirkaŭfoso: 147-37 
ĉirkaŭmuro: 153-7 
ĉirkaŭranda enakva sidbenko: 
96-29 
ĉirkaŭvolvaĵo: 116-53 
ĉirkaŭvolvita tenilo: 243-27 
ĉistero; batkaptilo: 123-69 
ĉiubenda radioricevilo: 402-70 
ĉiuterena motorciklo malpeza 
sporta motorciklo: 342-20 
ĉivavo: 223-32 
ĉizilklabo: 312-32 
ĉizilmartelo: 279-77 
ĉizilo: 273-71 
ĉiziloj: 285-7-11 
ĉizojo: 260-23 
ĉizojo: 278-1 
ĉokoladaj bombonoj: 75-15 
ĉukkrajono: 314-50 
ĉukmakzelo: 302-36 
ĉuko: 288-6 
D-maĵoro aŭ h-minoro: 138-57 
dafno: 195-10 
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daktiliso: 222-25 
daktilkerno (semero): 202-10 
daktilo: 202-9 
daktilpalmo: 202-1 
dalio, georgino: 213-23 
dalio: 203-22 
damaĝita litero: 326-28 
damao: 241-44 
damludo: 90-17-19 
damo (reĝino): 90-9 
dampa septo, spacodivida 
panelo: 411-22 
dampibrako: 143-39 
dampilo: 143-37 
dampilo; sordino: 141-10 
dampilo: 142-73 
dampilo: 341-8 
dampilo: 344-33 
dampilo: 365-49 
dampilo: 366-42 
dampilo: 366-48 
dampilolevilo: 143-23 
damtabulo: 90-17 
dana flago:  Danebrog: 61-19 
dancanta paro: 78-47 
dancanta ŝivao: 151-13 
dancanto: 129-18 
dancbastono: 162-37 
dancfiŝo: 243-46 
dancorkestro: 124-2 
dancparo: 129-19 
dancpodio: 129-17 
danctamburo: 162-14 
dando: 124-28 
danforsa ankro [Danforth]: 
102-19 
danĝerbremsa valvo: 364-57 
danĝerbremso: 368-3 
danĝerelŝaltilo: 311-47 
danĝerŝaltilo: 286-6 
DAT- aŭ CAB-aparato aŭ 
[DAT:  Digital aŭdio Tape, 
CAB:  cifereca aŭdbendo]: 
398-31 
DAT- aŭ CAB-registrilo: 398-41 
datenbanka komputilo: 398-55 
datenfolioj: 411-50 
datoindiko: 358-27 
datokalendaro (organizilo): 
409-7 
datumeligo: 264-42 
datuminterŝanĝo per cifereca 
telefonreto CRIS [cifereca reto 
kun integritaj servoj]: 327-7 
datumkablo por transigo al 
komputilo: 269-21 
datumkablo por transigo de 
videodatumoj: 269-20 
datumkontrolo: 327-8 
datumlibro kun normvaloroj: 
348-65 
datumvidigilo: 267-7 
daturo; dornpomujo: 197-8 

daŭbo: 283-9 
daŭbostreĉilo: 283-12 
daŭra tutlanda pluvado aŭ 
neĝado: 8-18 
daŭrbukla pinĉilo: 257-15 
daŭrbuklilo: 257-4 
daŭrindiko: 404-46 
daŭrlakto: 252-98 
davito: 376-27-30 
davito: 377-20 
davito: 66-83 
DAX® logotipo* (DAX:  
Deŭtscher Aktienindex, 
germana akcia indico): 415-14 
de- kaj surteriĝejo de 
motoraviadiloj: 104-33 
debranĉiĝo: 345-24 
defenda muro: 107-46 
defendanto; arierulo: 98-44 
defendanto: 108-4 
defendantoj; arieruloj: 107-
11-15 
defendoareo; defendokampo: 
110-3 
deflanka profilo: 102-34 
deflua lavabo: 73-29 
deflua pelvo; elverŝa lavabo: 
73-6 
defludukto por troa akvo: 80-20 
defludukto por troa akvo: 80-33 
defluejo de malpura akvo; 
rubakva defluilo: 92-22 
deflugo: 390-3 
defluiga tubo; deflutubo: 57-25 
defluila hoko: 275-32 
defluilo: 57-48 
defore videbla preĝejo: 17-63 
deguta plato: 76-4 
degutiga ringo; gutoringo: 99-37 
dehiskaj fruktoj: 188-100 
dehiskinta fruktokapsulo: 193-27 
deĵorkravato: 395-4 
deĵorkupeo: 361-53 
deĵorpistolo: 68-34 
deĵorveŝto: 395-3 
dek markoj (Germana Regno, 
1920): 59-22 
dek markoj (Germanio, 1945): 
59-23 
dek-litra enujigilo : 229-26 
dek-ses-milimetra kamerao; 
mallarĝfilma kamerao: 134-31 
dekabliĝa sekurigilo: 368-69 
dekantbotelo: 53-46 
dekdu-aksa artika 
motorvagono por interurba 
trafiko: 351-1 
dekduopa pakaĵo en 
ŝrumpofolio: 229-25 
deklinacia akso: 265-17 
deklinacia akso: 265-5 
deklinacia lagro: 265-6 
deklinacia transmisiilo: 265-4 

deklinia folioskarabo, 
Kolorado-skarabo, 
terpomskarabo: 234-47 
dekliva akvosulko: 13-48 
dekliva ascenda vento: 104-46 
dekliva lifto: 313-7 
deklivo: 13-40 
deklivo: 14-35 
deklivo: 14-42 
dekmetra platformo: 98-5 
dekmetraĵa filmmagazeno: 
267-58 
dekodilo: 262-44 
dekoltaĵo kun muŝo (malgranda 
rondo el tafto aŭ silko): 124-21 
dekoltpostiĉo: 83-79 
dekompresimetro por indiki 
suprennaĝajn (dekompresiajn) 
etapojn: 93-12 
dekora fontolo: 136-37 
dekoracia glaciaĵombreleto: 75-24 
dekoracia kolono: 129-14 
dekoracia spegulo: 130-16 
dekoraciaj plantoj: 75-52 
dekoraciestro; filmarĥitekto: 
131-43 
dekoracio (kulisoj): 131-16 
dekoracio el vinberfolioj: 76-48 
dekordezajnisto; dekorplanisto: 
136-41 
dekorista laborejo: 136-31 
dekorpeco; kuliso: 137-47 
dekorpecoj; dekoracio: 137-35 
dekorpentristo; dekorfarbisto: 
136-39 
dekorplano: 136-46 
dekorplantoj: 411-16 
deksesona silento: 138-25 
deksesono; deksesona noto: 
138-17 
dekstra hemisfero: 20-90 
dekstra koksa kantono: 62-22 
dekstra malsupra kantono: 62-24 
dekstra marĝenilo: 412-18 
dekstra pedalo por ĉesigi 
dampadon: 143-42 
dekstra pedalo; sondaŭriga 
pedalo; maldampa pedalo: 143-8 
dekstra projekciilo; dekstra 
projekciatoro: 133-14 
dekstra pulmo: 23-9 
dekstra reno: 23-35 
dekstra servirkvadrato: 109-53 
dekstra supra kantono: 62-20 
delevilo por brakhorloĝa 
montrilo: 261-10 
delfenfiguro: 85-28 
delfeno: 185-30 
delfinio, alaŭdosprono, 
kavalirsprono: 213-13 
delikata rusulo: 199-23 
deltaforma planeo: 385-19 
deltaplanado: 104-1 
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deltaplaneo: 387-14 
deltaplanisto: 104-3 
deltaplano; pendglisilo: 104-2 
delto; riverenfluo: 14-2 
deltoido: 21-35 
deltoido*; kvarlatero kun je du 
samlongaj najbaraj lateroj:  
169-38 
demandosigno: 164-22 
demeta tablo: 337-14 
demetilo por gladilo; 
gladilingo: 56-19 
demetilo; demetloko; 
demethoko: 112-5 
demetita gazetostoko: 335-31 
demuntebla tegmento, 
fortegmento: 346-28 
densa junarbaro: 237-11 
densiga instalaĵo: 325-10 
denta alĝustigilo: 264-39 
denta listelo: 275-26 
denta periosto: 22-35 
denta pulpo: 22-39 
denta spatelo: 281-46 
dentaro (19-21, 31-42, 45): 
22-18 
dentego; tusko*: 184-25 
dentino: 22-38 
dentista fotelo; dentista 
kuŝoseĝo: 29-3 
dentista helpantino; asistantino: 
29-15 
Dentisto: 29 
dentisto; dentkuracisto: 29-1 
dentita skrapilo: 158-13 
dentlistelo: 153-25 
dento: 22-31 
dento: 296-83 
dentofleksilo por segilo: 285-42 
dentoj: 219-5 
dentokavo: 296-84 
dentokrono de ebeniga ŝildo: 
354-18 
dentokrono: 296-90 
dentopasto: 252-39 
dentopikilingo: 76-32 
dentoponto (fiksita, 
neelprenebla): 29-22 
dentoprenilo; eltira tenajlo: 29-42 
dentorado: 339-80 
dentoradoj (dentaĵoj): 296-82-
96 
dentoskrapiloj: 29-40 
dentostango: 371-78 
dentostumpo: 29-29 
dentoŝirmilo: 118-54 
dentotenilo: 217-50 
dentpuriga glaso: 57-26 
dentrabotilo: 285-17-24 
dentradikkanala trueto: 22-45 
dentranda; festona: 188-52 
dentrela fervojo: 368-4-11 
dentrela vagono: 368-5 

dentrelaj sistemoj: 368-7-11 
dentrelo: 368-9 
depona kamero: 306-74 
depona kamero: 306-79 
depona ŝakto: 81-20 
depona ŝranko: 330-39 
deponado de meze aktivaj 
rubaĵoj en salminejo: 306-75 
deponejo de cementklinkero: 
310-18 
deponejo de kotonpakoj: 318-26 
deponejo por pletoj kun 
malpura manĝilaro: 77-37 
deponejo: 394-25 
deponi rubon malpermesite: 
390-37 
deponkesto: 347-5 
deponkrado (senakviga krado) 
por ĉerpokadro: 324-4 
deponujo de koakskarbo: 309-3 
deponujo kaj pesilo: 355-27 
deponujo: 341-9 
deprena lameno: 320-15 
deprenebla neĝprotekto; 
neĝŝirmilo: 39-19 
deprenebla parto de aloeĝo: 
393-33 
depreneblaj flankoj: 215-37 
deriva konekto: 305-21 
dermesto: 233-23 
dermo: 22-66 
derompiĝejo: 12-45 
derompiĝejo: 12-46 
derompita ŝtonamaso: 312-5 
Des-maĵoro aŭ b-minoro: 138-67 
descend(ig)a ringhoko: 118-44 
descenda kaŭrpozo: 119-25 
descenda kojlo: 23-27 
descendo per hokrisorta 
sidŝnuro: 118-34 
descendokuro; 
skidescendado; alvalado; 
ŝusado: 119-24 
descendoskio; ŝusoskio: 119-26 
desegnaĵoj de gelernantoj: 72-28 
desegnilo kun liniilgvidilo: 
314-2 
desegnobloko: 157-35 
desegnobraĝo; desegnokarbo; 
karbokrajono: 157-16 
desegnofenestro: 315-27 
desegnokapo: 315-9 
desegnokomandoj: 315-28 
desegnokreto: 157-5 
desegnoprintilo: 315-5 
desegnorulo: 314-10 
desegnostablo: 157-34 
desegnotablo: 314-6 
desegnotabulo: 314-1-5 
desertkukoj; desertoj: 76-22 
desertkulereto: 53-65 
deserto: 53-30 
desertotelero: 53-7 

desertujo: 53-29 
deskrapa spatelo: 281-10 
deskrapa spatelo: 282-29 
deskrapa tranĉilo, eroda 
tranĉilo: 253-51 
destrojero de tipo Lutjenso; 
misilporta torpedŝipo de klaso 
Lutjenso  [Lütjens]: 66-38 
desuba preno: 113-41 
desupra preno: 113-40 
desupra vido; birvido; desupra 
silueto: 65-42 
desupra vido: 314-24 
deŝira rektilo: 281-42 
deŝovebla dorsapogilo: 344-39 
deŝovo aŭ indento: 326-16 
deŝutilo: 218-5 
deŝutilo: 218-57 
detaldesegna vidigilo aŭ 
ekrano: 315-3 
detektilo de kosma radiado: 6-12 
detektilo; kristalricevilo; 
kristalradio: 127-25 
detektiloj por malaltenergiaj 
partikloj: 6-20 
deteriĝa kaj surteriĝa kurejoj 
aŭ dromoj : 389-1 
detranĉilo (plata tornotranĉilo): 
288-25 
detranĉilo por metalaj 
horloĝbraceletoj: 261-19 
deturnilo de limtavolo: 64-6 
dezajnita selo: 341-5 
dezajnita telefono (retromoda 
telefono): 396-23 
dezerta saltmuso; dezerta 
ĝerboso: 184-18 
dezipebla kapuĉo: 39-16 
diablo: 124-11 
diafana plandumo: 58-15 
diafana surtavolo: 308-2 
diafragmo: 23-12 
diafragmo: 23-33 
diafragmofiksilo: 264-16 
diagnoza aparato: 348-68 
diagnoza ĉareto: 348-64 
diagnoza stacio: 348-20 
diagnozilo: 348-28 
diagonalkarvela bretŝelo:    
101-56 
diagonalo (ŝtrebo): 369-35 
diakritaj signoj; diakritoj; 
kromsignoj: 164-50-56 
diamanta borkapo: 299-44 
diamanta smirgilo; diamanta 
polurilo: 29-35 
diamanta tranĉodisko: 355-24 
diamanta vitrotranĉilo: 277-25 
diametro: 169-45 
diapozitiva aŭ lumbilda kadro: 
266-74 
diaterma aparato (kurtonda 
radiilo): 28-18 
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diazoplato: 332-34 
dierezo (se silabiga); tremao; 
superdupunkto; umlaŭtsigno 
(e-tremao): 164-54 
dieso: 138-50 
diferenciala kvociento [dx kaj 
dy:  diferencialoj; d:  
diferencialsigno]: 168-13 
diferencialo: 343-73 
diferencialo: 345-58 
diferencmanometro: 172-18 
diferenco inter A kaj B, A \ B = 
{a, b, c, d, e}: 171-7 
diferenco inter B kaj A, B \ A = 
{h, i, j, k, l}: 171-8 
difinado de preskoloroj: 328-35 
difuzilkaloto por lummezurado: 
266-59 
difuzilo: 131-38 
digestorganoj: 230-20 
digitalo; fingringofloro: 197-2 
digo (riverdigo): 370-3 
digobermo: 370-24 
digogardista domo: 370-29 
digogardisto: 370-28 
digokrono: 370-23 
digoramplo: 370-27 
digotaluso: 370-25 
diĥotoma cumo; 
pseŭdoumbelo: 188-76 
dik- kaj mezfingra teno: 116-51 
dik- kaj montrofingra teno: 
116-50 
dika haŭto: 241-61 
dika intesto; kojlo (23-28): 
23-22 
dika plandumo; altigita 
plandumo: 58-8 
dika ŝultraĵo: 249-29 
dikiĝo: 24-43 
dikmezurilo (por trunko): 237-21 
dikmezurilo kun markilo: 238-10 
dikomezurilo: 324-30 
diktilo: 411-36 
dikuma rabotmaŝino: 285-45 
diloj: 311-34 
diluanto; diluenzo*: 157-13 
dimetil-tereftalato (tereftalata 
acido): 322-26 
dinamo: 339-13 
dinamometra bremso: 296-
97-107 
dinamometro; fortometro: 126-23 
dinosaŭrofiguro: 85-15 
dinstancosignalilo en 100-
metra distanco de 
antaŭsignalilo: 357-26 
dinstancosignalilo en 175-me-
tra distanco de antaŭsignalilo: 
357-27 
dinstancosignalilo en 250-
metra distanco de 
antaŭsignalilo: 357-28 

dioika antenario; katpiedo: 
195-3 
dioptra celado per celgrajno: 
123-43 
dioptra celado per celringo: 
123-42 
dioptra celilo: 123-35 
direkta anteno: 380-60 
direkta anteno: 392-40 
direkta brako: 2-42 
direktaĝo*: 385-24-25 
direktaĝo*: 386-48 
direktalo: 103-13 
direktalo: 385-24 
direktalo: 386-59 
direkteronaj pedaloj: 386-27 
direkterono: 103-14 
direkterono: 385-25 
direkterono: 386-60 
direktilo: 400-29 
direktisto; dirigento; 
orkestrestro: 136-29 
direktisto; dirigento: 88-43 
direkto de bandmovo: 404-25 
direkto de la Sunaj radioj: 4-9 
direkto de registro: 404-26 
direktobutonoj: 403-8 
direktokorpusklo; 
poluskorpusklo: 25-9 
direktomodifa motoro: 394-3 
direktoro de fotado: 131-44 
dirndla*  antaŭtuko: 36-93 
dirndla*  bluzo: 36-91 
dirndla*  korsaĵo: 36-90 
dirndlo*; dirndla* robo:    
36-89 
disapogilo: 274-70 
disbranĉiĝa ŝalmo: 221-5 
disdivido de rubaĵoj; 
apartigo, specigo de rubaĵoj: 
81-1-10 
disdivido de tonamplekso: 
139-42-50 
disebeniga ŝraŭbo: 355-12 
diselekta unuo: 412-41 
diserigo: 322-2 
diservo en luterana preĝejo: 
148-1-30 
disetenda rulo: 321-8 
disfaldebla tendoremorko: 92-11 
disgamba salto sur paralelo: 
113-49 
disgamba salto: 120-4 
disgamba sido: 113-30 
disgambe [écarté]: 135-17 
diska dentrado: 296-93 
diska koltro: 218-62 
diska nombrilo: 335-19 
diska pantranĉilo; 
pantranĉmaŝino: 48-30 
diska segmaŝino: 278-24 
diskedilo: 270-11 
disketeliga butono: 406-7 

disketlegilo: 406-6 
diskilo: 129-28 
disko; gramofondisko, ŝelaka 
disko: 127-33 
diskoaparato: 129-23 
diskobremso por la frontradoj: 
218-37 
diskobremso por la postradoj: 
218-36 
diskobremso: 340-36 
diskobremso: 343-72 
diskobremso: 344-42 
diskobremso: 345-59 
Diskodancejo; diskoteko: 129 
diskofiksa klipo: 406-53 
diskohaltero: 117-3 
diskoknabo; diskoknabino: 
129-22 
diskosegilo: 272-19 
diskosegilo: 287-52 
diskotelefono: 396-1 
diskotelero: 401-24 
diskrura salto: 115-37 
diskujo; diskorako: 127-37 
diskutangulo: 409-35 
diskutotablo: 409-36 
dispartiga segilo por porciigo 
de viando: 248-20 
dispartigilo: 317-19 
dispersa farbo: 282-6 
dispersa tapetogluo: 281-28 
dissenda studio: 398-12 
disstreĉa meĥanismo de 
subapogiloj: 392-21 
disstreĉeblaj tranĉovangoj: 82-77 
disŝutilo: 353-29 
distanciga fiksobendo: 279-54 
distanciga tubkateno: 279-57 
distancilo: 236-8 
distancilo: 272-81 
distancmarko: 240-68 
distanco inter la rektoj g2 kaj g3-

169-5 
distancosignalilo en 5% malpli 
longa distanco ol la bremsvojo 
de la traksekcio: 357-29 
distancosignaliloj: 357-26-29 
distancpeco: 230-52 
distila balono: 173-47 
distila instalaĵo: 298-38 
distilaparato (47-49): 173-46 
distranĉa forko: 53-68 
distranĉa tranĉilo; distranĉilo: 
53-69 
distribuanto de propagandiloj: 
69-11 
distribuilo por venengrajnoj: 
236-24 
distribuilo: 82-40 
distriktlimo: 17-103 
Ditriĥ-pantalono; Marlena 
pantalono: 36-54 
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diversaj celsigno-sistemoj: 
240-31 
diversaj ĉasartoj: 239-1-60 
Diversaj sportoj: 123 
divida amplifilo: 398-48 
dividilo de blovaero: 317-31 
dividilo: 397-27 
divido (onigo) [6: dividato;       
: aŭ /:  dividosigno; 2: divid-
anto; 3: kvociento]: 167-26 
divido de la ĉiela volbo: 3-1-8 
dividostango: 319-5 
dividostreko: 164-26 
dizel-hidraŭla manovra 
lokomotivo [alvido kaj 
fantomsekco]: 366-47 
dizela etlokomotivo, manovra 
lokomotivo: 366-68 
dizela pumpilhoso: 350-38 
dizelaj lokomotivoj: 366-1-84 
dizelelektra ŝipmovilaro: 377-
68-74 
dizelhidraŭlika lokomotivo  
[fantomsekca kaj baza 
konturoj]: 366-24 
dizelhidraŭlika lokomotivo  
por mezpeza pasaĝer- kaj 
vartrafiko [ĝenerala vido]:  
366-1 
dizelhidraŭlika lokomotivo : 
367-1 
dizelo kun turbinkompresoro: 
366-51 
dizelo; dizela generatoro: 67-94 
dizelo: 217-24 
dizelo: 365-47 
dizelo: 366-25 
DNA-strukturo (DNA:  
deoksiribonuklea acido): 24-23 
dobermano: 223-22 
dogana enirejo: 381-5 
dogana krozoŝipo (simila:  
polica krozoŝipo): 375-88 
doganbariero: 381-4 
doganejo (havena 
doganoficejo): 381-6 
doganlibera haveno: 381-2 
dogano: 390-17 
dokbaseno: 378-38 
dokfundo: 378-32 
dokogruo: 378-36 
dokokorpo: 378-39-40 
dokpordego (dokpontono, 
fermopontono): 378-33 
dokumentoklasilo: 410-34-38 
dokumentopleto: 348-23 
dokumentoŝaktoj: 412-79 
dokumentovalizo: 414-30 
dolĉaĵoj: 349-52 
dolĉaĵujo; dolĉaĵskatolo: 54-11 
dolino; kolapsfunelo: 14-56 
dolio (grudolio), movebla 
stativo: 131-49 

dolmeno (megalita tombo) 
(cetere:  hinkelŝtejna tombo): 
146-16 
doma duobla faldebla metala 
eskalo; metala ŝtupetaro; 
memapoga eskalo: 56-37 
domaj trudinsektoj kaj 
higiendamaĝaj bestoj: 233-1 
domaraneo: 233-10 
domaro; prikonstruita areo; 
domareo: 18-1 
Dombestoj: 224 
dombubalo: 185-9 
domenbriko; domenpeco: 90-34 
domeno: 90-33 
domgrilo: 233-8 
domĝardeno: 215-14 
domĝardeno: 44-36 
dominanta septakordo 
(kvarnota akordo): 139-5 
domkato: 215-9 
domlampo; domlumigo: 44-55 
Dommastruma ilaro: 56 
dommuro: 273-29 
domo, celloko de kurlinga 
ŝtono*: 120-34 
Domoj kaj domtipoj I: 44 
Domoj kaj domtipoj II: 45 
dompasero: 179-18 
domperono; eniraj ŝtuparo: 44-56 
dompordo: 276-24 
dompordo: 44-54 
domskorpio; itala skorpio: 175-44 
domtendo; palactendo (38-
41): 92-37 
dorika kapitelo: 153-17 
dorika kolonordo: 153-9 
dormĉambra ŝranko; 
vestoŝranko; altŝranko: 51-1 
Dormĉambro: 51 
dormo- kaj krablovesto: 34-26 
dormosofo: 54-15 
dormovagono [flanka vido de 
kupeoflanko kaj baza konturo]: 
361-36 
dormvestoj; piĵamo (3-5):   
37-2 
dorna grimpotigo, ĉiro: 211-32 
dorsa apogo: 113-29 
dorsa arko sur grundo: 114-23 
dorsa flugilo  (posta aergvidilo 
aŭ spojlero*): 346-31 
dorsa kresto: 182-21 
dorsa kuŝpozo; dorsa kuŝo: 
115-44 
dorsa kverstaro: 113-25 
dorsa lardo: 249-40 
dorsa naĝilo: 182-6 
dorsa naĝilo: 185-33 
dorsa pendo: 113-34 
dorsa rulsalto: 116-16 
dorsa saltado; fosburi-salto 
[Fosbury]: 116-9 

dorsa sekcio; dorspozitivo; 
dorsa suborgeno: 144-5 
dorsa ŝirmilo: 6-7 
dorsa transkapiĝo sur duringo: 
113-55 
dorsa transmaniĝo sur grundo: 
114-24 
dorsbendo: 226-19 
dorsenigo de brakoj: 115-51 
dorsflug(ad)o: 103-9 
dorskuseno: 50-21 
dorso (31-34): 19-30 
dorso de abdomeno: 175-34 
dorso el korduroja ŝtofo: 58-26 
dorso: 225-29 
dorsoklapo: 346-15 
dorsoklapo: 346-22 
dorsoklapo: 346-39 
dorsonaĝado: 98-32 
dorsopresa meĥanismo: 334-44 
dorsosako aŭ tornistro: 359-38 
dorsosako por ŝelo; ŝelsako: 
99-62 
dorstino: 231-15 
dosierujo por mendoj kaj 
klientaj projekt-preskriboj: 
328-5 
dosierujo: 398-30 
dosierujo: 408-5 
dosierujo: 410-31 
dosierujo: 411-7 
douze dernier – lastaj dekdu – 
(lasta dekduo; nombroj 25-36): 
89-17 
douze milieu – mezaj dekdu – 
(meza dekduo; nombroj 13-24): 
89-16 
douze premier  – unuaj dekdu – 
(unua dekduo; nombroj 1-12): 
89-15 
dozado de volumenaĵo: 354-46 
dozilo de hardantaĵo: 283-28 
dozilo: 236-44 
dozilo: 301-12 
dozometro: 2-8-23 
dozujo de kiseguro: 247-3 
dragaĵbarĝo: 382-57 
dragaĵo: 382-58 
dragoŝipo, trogoĉena dragilo: 
370-41 
dragotrogo: 382-55 
draka korpo: 145-39 
drakarbo (potplanto): 52-36 
drako de Apokalipso: 145-54 
drako el jado: 156-156 
drako: 145-1 
Drako: 3-32 
drakokapa prufiguro: 372-16 
drakoŝipo (drakokapa ŝipo, 
nordĝermana vikinga ŝipo): 
372-13-17 
drapiraĵo: 157-33 
drapirita ŝtofpeco: 83-71 
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drapita kaptuko (turbano):    
41-15 
draŝkorbo: 217-11 
draŝrikolta ma ŝino 
(kombajno): 217-1 
draŝtamburo: 217-12 
drata broso; ĵazbroso: 142-54 
dratarmaturo; dratmplektaĵo: 
158-35 
dratbarilo: 17-38 
dratbrosa polurdisko: 287-24 
dratkorbo: 207-50 
dratkorbo: 341-14 
dratmaŝa modlilo: 158-11 
dratnajlo: 274-95 
drato (ora aŭ arĝenta drato): 
260-3 
dratobroso: 294-36 
dratobroso: 295-18 
dratplektaĵo por teni argilajn 
formojn: 316-9 
dratreto; flamreto: 173-18 
dratspalira vinberejo, 
vinberĝardeno, vitejo: 231-1 
dratspaliro: 231-9 
drelika korsaĵo: 36-32 
drenbordero: 354-55 
drenilo; drentubo: 31-41 
drenilo: 354-56 
drenkluzo: 370-32 
drenkrano: 331-34 
drenkrano: 80-31 
dresado de rabobestoj:     
125-48 
dresata ĉevalo; dresĉevalo: 
105-3 
dresejbarilo; kvadratbarilo: 
105-2 
dresista vipo: 125-53 
dresisto, ŝtalestro: 125-29 
dresisto; cirka dresisto: 125-52 
dreskvadrato; dresejo: 105-1 
dresrajdado: 105-1-8 
driblado: 107-56 
drilo : 260-4 
drilo: 288-23 
drinkaĵfako: 409-31 
driviga ŝnuro: 244-3 
drivo; moviĝo: 8-25 
drivreta fi ŝado: 244-1-7 
dronanto: 26-42 
drozero; sunroso (simile:  
dioneo; muŝkaptulo): 195-14 
drumisto: 130-37 
drumo: 130-38 
drumo (48-55): 142-47 
drupara frukto: 188-112 
druparboj, prunusoj:        
212-1-42 
drupo (migdalo) kun kerno 
(amando): 202-40 
drupo (pistako): 200-51 
Drupoj kaj nuksoj: 212 

DSL- aŭ CAL-modemo: 397-28 
DSL-konekto aŭ CAL-
konekto [DSL:  Digital 
Subscriber Line, CAL:  
cifereca abonula lineo]: 397-24 
du antenoj: 400-39 
du askoj kun sporoj: 199-13 
du nigraj pilkoj (pintosignalo): 
380-44 
du samcentraj cirkloj: 169-58 
du semeroj: 196-36 
du-ala balkonpordo: 44-20 
du-ala fenestro: 44-21 
du-ala soko, kline alĝustigebla: 
218-46 
du-duona takto: 138-30 
du-kvarona takto: 138-29 
du-okona takto: 138-28 
dua arbitraciisto: 110-22 
dua balkono: 136-20 
dua brakakso: 303-41 
dua ĉefakso: 303-38 
dua ekrano kun 
komandopaletroj: 328-8 
dua etaĝo; supra etaĝo: 44-3 
dua ilartablo kun 
instrumentokribrilo: 31-17 
dua mejozo: 24-48 
dua mejozo: 25-10 
dua okto (kontraŭ-okto): 139-43 
dua piedfingro: 19-94 
dua pozicio: 135-2 
dua pozicio: 135-8 
dua raketoŝtupo: 391-17 
dua rondiro: 101-20 
dua tavolo: 271-68 
duagrada lernejo (specoj:  
duagrada bazlernejo; 10-klasa 
bazlernejo; gimnazio; liceo): 
73-1-40 
duaklasa ŝoseo: 17-35 
duala faldopordo: 351-14 
duartika akso: 345-69 
dubel-elbora maŝino: 286-7 
dubelmetilo: 355-8 
dubelo: 279-55 
dubemolo, tonmalaltigo je du 
duondutoj: 138-53 
dubenda fundamento (3-5) 
dubolardo: 371-12 
dubraka ŝtuparo kun 
interplaceto: 276-42-54 
dubranĉa stirilo: 340-2 
dubuŝa boltilo: 348-15 
dubutonara jako: 376-36 
ducent markoj (Germana 
Regno, 1923): 59-9 
ducilindra laminilo : 301-28-40 
duĉela stadio post 30 horoj: 25-24 
dudek-litra rezerva kanistro aŭ 
kruĉo: 349-76 
dudekdenta grimpfero kun 
frontaj pintoj: 118-53 

dudekedro; ikozaedro; regula 
pluredro: 174-11 
dudieso, tonaltigo je du 
duondutoj: 138-51 
dudirekta telefono: 356-48 
dudiska Wankel-motoro®, 
turnopiŝta motoro: 343-65 
duetaĝa aŭtotransporta 
varvagono: 367-35 
duetaĝa stirvagono [flanka 
vido]: 362-14 
duetaĝa trajno: 362-14-29 
dufenda klapo: 385-39 
dufenda klapo: 385-47 
dufiksa bokspilko: 117-20 
dufla jupo: 35-41 
duflera sidilo (Düfler): 118-35 
duflo; trikvaronmantelo: 83-26 
duflo: 35-15 
dufloĉapelo: 42-31 
dufluturbina duzopropulsilo: 
65-14 
dufolda tegolo: 275-60 
duforka limkalibrilo : 302-59 
dufosta longrabota maŝino: 
303-8 
duhoma segilo: 273-68 
duka krono: 62-41 
dukaseda aparato aŭ 
dukasedilo: 401-11 
Dukduk-dancisto, ano de 
sekreta vira societo: 160-34 
duklapa tablo aŭ “papilitablo”: 
361-11 
duklina tegmento: 274-1 
dukolumna komposto: 338-66 
dukorna ŝirma ĉapo: 34-59 
dukruca bolardo: 371-15 
dukto al kamentubo: 46-43 
dukto de malvarmiga akvo: 
344-52 
dukto de malvarmiga likvo: 
345-40 
dukto por likva hidrogeno: 
391-49 
dukto por likva oksigeno: 391-50 
duktoj por likva oksigeno: 391-9 
dulanga buŝego: 145-5 
dulensa spegulreflekta fotilo: 
266-21 
dulensa spegulreflekta fotilo: 
266-21 
dulita kajuto: 377-29 
dulita kupeo: 361-54 
dumakzela ĉuko: 288-10 
dumana motorsegilo 
(ĉensegilo): 273-14 
dumastuloj (dumastaj 
velŝipoj): 374-11-17 
dumotora mallong- kaj 
mezdistanca publiktrafika jeto: 
387-10 
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dumotora negoca kaj 
vojaĝaviadilo: 387-3 
dumotora negoca kaj 
vojaĝjeto: 387-6-9 
duobla balancilo: 87-27 
duobla bordersegilo: 311-60 
duobla ĉevronstego: 274-50 
duobla ĉevronstego: 274-59 
duobla dentrelo: 368-11 
duobla direktalo de dufuzelaĝa 
aviadilo: 385-34 
duobla direktalo kun suprigita 
empenalo: 385-35 
duobla direktalo: 385-32 
duobla etendita buklo: 323-47 
duobla frakcio: 167-17 
duobla framo: 218-79 
duobla gamboŝloso: 117-11 
duobla helico: 24-24 
duobla inversa mortosalto: 98-37 
duobla klapeskalo: 282-7 
duobla kruco; ĉefepiskopa 
kruco: 199-65 
duobla lato: 275-43 
duobla lavabo: 78-33 
duobla lito; parlito; gea lito  
(5-16): 51-4 
duobla lito: 78-39 
duobla mergumo: 274-91 
duobla muelilo: 90-25 
duobla pasigo; duobla 
transludo: 107-52 
duobla patna klinbenko:  
274-52 
duobla patna starbenko:  
274-46 
duobla pendvorko: 274-65 
duobla perlobuklo: 323-48 
duobla pordo: 78-28 
duobla sidloko: 351-18 
duobla silento: 138-20 
duobla ŝelo: 100-53 
duobla ŝipofundo: 378-63 
duobla ŝtupeskalo: 279-2 
duobla T-trabo: 296-6 
duobla vertobalka starbenko: 
274-37 
duoble segildenta: 188-50 
duoblo; duobla noto: 138-12 
duodeno: 23-19 
duodeno: 23-54 
duokula vidtubo: 264-12 
duona silento: 138-22 
duonaŭtomata rivelkuveto kun 
termostato: 268-60 
duonaŭtomata ŝpato: 208-12 
duonbariero: 356-45 
duoncirkla arko: 155-27 
duoncirklo: 169-46 
duonĉapelo; ĉapelĉapo: 42-27 
duonĉemizeto; brustoĉemizo: 
39-30 
duonelasta zonparto: 38-65 

duonglobo (entute 7 numeritaj 
9 ĝis 15): 91-21 
duongrasa tiparfasono: 326-3 
duongropa tegmento: 274-16 
duongropo: 274-17 
duoninsulo; terlango: 14-6 
duonjako; mallonga malferma 
jaketo; bolero*: 36-16 
duonkapro: 62-34 
duonkokidaĵo: 77-15 
duonkovrita ferdeko: 377-28 
duonkupolo: 153-88 
duonlonga hararo: 40-26 
duonlonga mantelo; 
trikvaronmantelo: 38-49 
duonlonga ŝtrumpo; 
genuŝtrumpo: 37-42 
duonmasko; okulmasko: 124-10 
duono; duona noto: 138-14 
duonombro: 4-33 
duonombro: 4-38 
duonovala fiŝtransporta barelo: 
242-3 
duonperuko; berethararo: 40-29 
duonprodukto: 301-41 
duonrekto de g1 kun komenca 
punkto 1-169-7 
duonrekto de g2 kun komenca 
punkto 1-169-2 
duonremorko kun triflanken 
baskulebla ŝarĝoplato: 215-34 
duonsfera ŝraŭbfino: 296-20 
duonsfera ŝraŭbfino: 296-50 
duonstakate: 139-29 
duontrunka ligno : 273-88 
duontubo: 123-83 
duopa bobo; para bobo: 121-20 
duopa duremila boato; duopa 
duremilulo: 99-13 
duopa faldokajako; turisma 
kajako: 99-57 
duopa gasfajrujo por 
propan(gas)o aŭ butan(gas)o: 
92-46 
duopa kasedregistrilo: 402-53 
duopa kontraŭavia raketlanĉilo: 
67-33 
duopa kontraŭaviadila 
raketlanĉilo: 67-25 
duopa liftoseĝo: 119-38 
duopa sidilvico: 361-33 
duopa sidilvico: 363-13 
duopa sidilvico: 363-17 
dupadela pagajo: 99-36 
dupadela rotoro: 63-89 
duparta elektronika 
fulmaparato: 266-64 
duparta longa voblilo: 243-40 
duparta ŝrankoparto; duala 
ŝrankarelemento: 54-6 
dupeca bebovesto; 
bebokostumo: 34-14 

dupeca trikita robo (55-58): 
35-54 
dupersona hotelĉambro kun 
banĉambro: 78-28-39 
dupersona kajako; duopa 
kajako: 99-3 
dupingla ŝoseto: 190-23 
duplanea aviadilo aŭ biplano: 
385-10 
duprema ellasilo: 240-11 
dupunkto: 164-19 
durada ŝprucaparato: 236-28 
durada vekto: 368-63 
duramatro: 20-81 
durdiskoj aŭ fiksitaj diskoj: 
398-56 
durdiskolegilo aŭ legilo de 
fiksita disko: 406-13 
durdiskolegilo aŭ legilo de 
fiksita disko: 406-45 
duringa boltilo: 348-16 
durisorta dento: 217-51 
durisortaj dentoj: 217-38 
durmetala aŭ oksidceramika 
ĉizoplato (pinĉita): 302-46 
duseĝo aŭ duobla pendseĝo: 
368-21 
duspirala fibolo: 146-30 
duŝeja pordo; duŝniĉa pordo: 
57-43 
duŝejo; duŝniĉo: 57-42 
duŝejo: 394-35 
duŝĝelo: 252-43 
duŝniĉo: 384-30 
duŝorozo: 57-45 
dutakta motoro kun peraera 
malvarmigo: 341-2 
dutakta motoro: 208-30 
duto: 139-7 
dutuba kontraŭaviadila kanono 
40-milimetra: 66-31 
dutuba maŝinkanono: 63-85 
dutuba rondframo: 342-21 
dutuba sistemo: 279-22 
dutuba skidopafilo*: 123-44 
duvoja krano: 173-49 
duzetoj por malsekigo de 
tolaĵoj; vaporajuto: 56-14 
duzo (blovotubo): 300-20 
duzo de ĉefraketa prosulsilo: 
392-39 
duzofundo: 300-74 
DVD-fako aŭ lumdiskega fako: 
402-9 
DVD-ilo, DVD-vidigilo: 270-35 
DVD-ludilo aŭ viddiskilo  
(DVD-aparato): 404-51 
DVD-menubutono: 404-63 
DVD-pleto: 404-59 
E-maĵoro aŭ cis-minoro: 138-59 
E-tavolo: 7-32 
ebena ringo: 169-57 
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ebena spegulo por kubuta 
radiogvidado: 5-4 
ebenaj surfacoj: 169-24-58 
ebene konkava lenso kun plata 
faceto: 263-48 
ebene konkava lenso kun 
speciala faceto: 263-49 
ebeniga betonsternaĵo: 276-39 
ebeniga ŝildo: 354-17 
ebeniga ŝildo: 354-25 
ebentegola splitkovraĵo:   
275-45 
ebentegolo: 275-46 
ebentegolo: 275-6 
ebura broĉo: 43-30 
ebura koliero kun 
alpendaĵoj: 43-28 
ebura rozo: 43-29 
ebura ŝranketo kun ciferseruro 
kaj orumitaj ornamaĵoj: 156-16  
ECDIS-sistemo, elektronika 
marmapo [ECDIS:  Electronic 
Chart Display and Information 
System]: 379-12 
Edama fromaĝo: 252-30 
edelvejso; neĝfloro: 196-10 
edukistino (infanĝardenistino): 
71-1 
edz(in)igita ...: 164-59 
edza blazono: 62-14 
edziĝantino: 199-15 
edziĝanto: 199-16 
edziĝringoj: 43-5 
edziĝringujo; edziĝringa 
kesteto: 43-6 
edzina blazono: 62-15 
efektobroso, brospeniko: 282-23 
efemero: 175-8 
egaligilo: 401-102 
egaligilo: 402-67 
egallatera triangulo; regula 
triangulo [A, B, C:  verticoj; a, 
b, c:  samlongaj lateroj; α 
(alfa), β (beta), γ (gama):  
egalaj internaj anguloj (60°); α', 
β', γ':  eksteraj anguloj; S:  
pezocentro]: 169-26 
egalpunkta domenbriko; 
egalpunktpeco: 90-35 
Egipta [Egyptienne]: 164-8 
egipta arto: 152-1-18 
egipta kruco kun anso; 
ansokruco: 199-64 
egipta kruco; kruco de Sankta 
Antonio; antonia kruco; taŭ-
kruco: 199-60 
egipta sfinkso: 152-11 
eglanterio; hundorozo; 
rozberujo: 191-26 
eĝdistanco: 296-21 
eĝo de tranĉrazilo: 258-41 
eĝo-gluiza maŝino: 286-24 
eĝo: 120-13 

eĝo: 170-32 
eĝosmirga maŝino: 286-10 
eĝrubando, randobendo: 255-15 
eĥilo: 398-44 
eĥino: 153-18 
eĥino; marerinaco: 176-44 
eĥinokakto: 205-14 
eĥinostomo*, lumanta fiŝo 
(Echinostoma): 187-13 
eĥo: 379-59 
eĥobildo: 379-63 
eĥografo: 379-61 
eĥoricevilo: 379-60 
eĥosondilo por detekto de 
submaraj ŝipoj: 67-40 
eĥosondilo: 379-56 
ekbatejo: 110-39 
ekinodermoj: 176-42 
ekipaĵveturilo: 82-51 
ekipkajo: 378-5 
eklezia nuptoceremonio; 
eklezia geedziga ceremonio: 
199-13 
ekliptika akso: 4-22 
ekliptiko (ŝajna dumjara vojo 
de la Suno): 3-2 
ekran-transŝaltilo inter 
PowerMac® kaj persona 
komputilo: 328-6 
ekranklapo: 402-3 
ekranklapo: 407-2 
ekrano: 236-55 
ekrano aŭ vidigilo: 329-12 
ekrano aŭ vidigilo: 357-71 
ekrano por projekciado: 129-12 
ekrano: 133-11 
ekrano: 348-25 
ekrano: 395-42 
ekrano: 402-2 
ekrano: 407-46 
ekrano: 413-5 
ekrano: 74-8 
ekranŝirma bufro: 407-18 
eksalto; forsalto: 116-26 
eksalto; starto: 116-37 
eksaltotrabo; forsalta trabo: 
116-38 
ekscita maŝino: 306-53 
ekscitilo: 272-89 
ekskluda principo de Paŭli 
[Paŭli]: 1-7 
ekskludo: 107-62 
ekskursoŝipo: 375-15 
ekslibriso: 338-50 
ekspansia valvo: 345-33 
eksperimenta tablo: 73-3 
eksploda desegno de 
memstreĉa horloĝo: 262-24-35 
eksplodaĵo: 312-12 
eksplodkamero: 343-6 
eksplodmajstro: 312-11 
Eksplodmotoroj: 343 

eksplodnubo de atombomba 
eksplodo: 7-14 
eksplodnubo de 
hidrogenbombo: 7-15 
ekspluatado per fendmaŝino en 
malkruta vejno: 297-44 
ekspluatado per ramo en kruta 
vejno: 297-42 
ekspon-prokrastilo: 266-30 
ekspona tablo: 327-24 
eksponado de plakoj: 327-18 
eksponata plako: 327-23 
eksponbutono: 267-15 
eksponbutono: 269-27 
eksponbutono: 269-42 
eksponhorloĝo: 268-26 
eksponilkablo: 266-37 
eksponilkablo: 267-40 
eksponilo kun interna 
tamburo, lasera eksponilo por 
presplakoj kaj presfilmoj:   
329-23 
eksponita zinkoplato: 331-32 
ekspontablo: 83-18 
ekspoziciejo kaj vendejo de 
produktoj: 112-29 
ekspresatrajna ® (IC®: i-co), 
pasaĝertrajno de Germanaj 
Fervojoj AK (DB): 361-1-65 
ekspresatrajna 
pasaĝervagono: 361-1 
ekspresetikedo: 395-24 
ekstera akustika meato: 20-43 
ekstera akustika meato; orifico 
(= la elira aperturo): 22-88 
ekstera alerono (por malgranda 
rapideco): 385-40 
ekstera alerono: 104-17 
ekstera brulŝakto: 300-16 
ekstera celcirklo (radiuso 100 
m): 103-51 
ekstera defendanto; ekstera 
arierulo: 107-13 
ekstera flanka sido: 113-31 
ekstera kajuto: 376-42 
ekstera kalibrilo: 302-70 
ekstera kalibrocirklilo: 288-19 
ekstera kelŝtuparo: 271-4 
ekstera kversido: 113-32 
ekstera lagroringo: 296-71 
ekstera maleolo: 19-100 
ekstera muro: 274-32 
ekstera muro: 275-37 
ekstera orelo: 22-85 
ekstera porta muro: 274-77 
ekstera puco*: 275-38 
ekstera rabelo de fenestra 
embrazuro: 273-31 
ekstera rando de 
fenestroembrazuro: 271-10 
ekstera regilo por indiko de 
muntloko pere de komputilo: 
132-44 
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ekstera spegulo: 344-10 
ekstera strumanto; ekstera 
avanulo (maldekstra aŭ dekstra 
avanulo): 107-16 
ekstera ŝelbreto: 101-50 
ekstera tegaĵo; klinkovre 
konstruita; klinkovra ŝelo: 99-30 
ekstera tegaĵo; ŝelo: 99-45 
ekstera terkerno (2.900-5.200 
km-ojn profunde): 11-7 
ekstera toraka vejno: 225-28 
eksteraĵo de cerbo: 20-72 
eksterensvinga pordo: 347-37 
eksterliniiĝo: 326-34 
ekstermura kolono: 45-7 
ekstermurega ŝtuparo: 152-33 
ekstersulka rado: 218-17 
eksterurba ĝardeno; 
hobiĝardeno: 18-4 
ekstradoso: 155-26 
ekstremtermometroj: 10-53, 54 
eksvulkano; maaro*: 12-14 
ekvaliziloj: 132-22 
ekvatora ebenaĵo: 4-12 
ekvatora ebenaĵo: 24-36 
ekvatora klimato; tropika 
pluvzono: 9-40 
Ekvatora Kontraŭfluo: 16-34 
ekvatora senventa zono: 9-35 
ekvatoro: 16-1 
ekvilibra trabo: 114-2 
ekvilibriga helico: 63-91 
ekvilibriga klapo: 103-17 
ekvilibriga klapo: 103-22 
ekvilibrigilo; ekvilibriga 
stango: 125-45 
ekvilibristino: 125-30 
ekvinoksaj punktoj 
(tagnoktegaleco) (Sunpozicioj 
kun egala longo de tago kaj 
nokto): 3-6-7 
ekzamena kuŝejo: 27-28 
ekzercareno; lernareno: 128-1 
ekzerckajero: 72-45 
ekzosfero: 7-36 
elaera mezurfotado 
(fototopografio; 
fotogrametriko): 16-64-67 
elasta rando; zonrando: 39-38 
elasta subdisketo: 356-8 
elasta ŝtrumporando; elasta 
ŝtrumposupro: 37-51 
elastaj pojnorandoj; elastaj 
manumoj: 39-6 
elatero, saltskarabo: 234-40 
elboata karpumado: 243-5 
elborda fiŝado: 243-1 
elcentrifugita mielo: 230-75-76 
elĉeliĝanta reĝino: 230-49 
eldondato: 165-7 
eldukta krano: 80-30 
eldukto de generatoro: 306-54 

eldukto de pluvakva ŝakto: 
352-25 
eldukto de sekiga aero: 246-19 
eldukto por filtrita akvo: 80-12 
eldukto, elira dukto: 279-24 
eldukto; revendukto: 46-84 
eldukto: 46-60 
eldukto: 80-21 
elefantejo; elefantoareo:     
86-18 
elefantkrura pantalono; 
matroseca pantalono; maristeca 
pantalono; larĝbaza pantalono; 
trapezpantalono: 34-60 
elefanto: 125-36 
elefanto: 86-19 
elefantodomo; elefantopalaco: 
86-20 
elekstera aero: 308-23 
elekta anonco: 70-3 
elekta reklamo: 70-4 
elektanto; balotanto; 
voĉdonanto: 69-22 
elektilo de bendokoloro: 412-19 
elektoafiŝo: 69-7 
elektoafiŝoj: 70-1, 2 
elektoareoj: 407-32 
elektobutono: 403-10 
elektobutonoj: 403-20 
Elektoj II; balotado 
(amaskomunikiloj): 70 
Elektoj; balotado I: 69 
elektomitingo 
(amaskunveno): 69-1-16 
elektopropagando: 70-1-4 
elektra akvovarmigilo: 279-13 
elektra amneziilo: 248-16-19 
elektra ampolo aŭ lumpiro : 
280-48-51 
elektra aŭ gasa forno: 47-28 
elektra aŭtomobileto; gokarto*: 
87-22 
elektra bagaĝoĉaro: 359-5 
elektra barilo: 215-54 
elektra biciklo aŭ 
elektrociklo: 341-11 
elektra borilo: 273-21 
elektra borilo: 287-16 
elektra dentobroso: 57-27 
elektra dentrela lokomotivo: 
368-4 
elektra emajliga forno: 72-64 
elektra filtrilo por regajno de 
neforbrulinta karbopolvo 
(fumgas-filtrilo): 304-7 
elektra filtrilo: 310-12 
elektra fleksŝafta bormaŝino: 
260-6 
elektra forno: 54-29 
elektra gazontondilo: 208-31 
elektra gitaro: 130-33 
elektra gladaŭtomato: 56-2 
elektra gladilo: 56-7 

elektra heĝotondilo; 
heĝostucilo: 208-17 
elektra hejtado: 332-3 
elektra herbostucilo: 208-51 
elektra kablo; konektoŝnuro: 
208-32 
elektra kablofasko: 393-56 
elektra kafomuelilo: 47-12 
elektra koagulilo: 31-9 
elektra konduktilo; fidro; 
nutrokablo; elektra ŝnuro: 47-15 
elektra konduktilo: 308-16 
elektra konektingo: 361-59 
elektra konektingo: 407-41 
elektra konekto (konektingo): 
73-9 
elektra konsumanto (ĉi tie:  
starolampo): 308-18 
elektra lokomotivo [flanka 
vido kaj baza konturo]: 365-1 
elektra lutilo: 280-45 
elektra lutilo: 287-57 
elektra motoro: 291-2 
elektra permana ŝraŭbaĵilo: 
278-12 
elektra piedŝaltilo; pedalo: 56-3 
elektra pulmo; spiraparato: 26-31 
elektra rapidtrajno : 365-60 
elektra razilo: 57-35 
elektra regejo: 357-61 
elektra rektifilo: 133-18 
elektra relkomutilo: 351-38 
elektra spado: 111-26 
elektra startigilo: 208-39 
elektra startigilo: 342-38 
elektra ŝnuro; fidro; 
nutrokablo: 56-81 
elektra telervarmigilo: 53-51 
elektra vekhorloĝo: 51-22 
elektre lumigata relkomutila 
signalilo: 356-33 
elektrejo: 297-11 
elektrista poŝtranĉilo: 280-63 
Elektristo, elektro-instalisto: 
280 
elektro-instalisto: 280-1 
elektro-optika distancmezurilo: 
264-69 
elektro: 390-40 
Elektrocentralo I : 304 
Elektrocentralo II : 305 
elektrod-alprema cilindro: 295-26 
elektrodingo: 133-43 
elektrodingo: 295-11 
elektrodo el iridia plateno; 
operacia elektrodo: 29-39 
elektrodo: 248-17 
elektrodo: 295-12 
elektrodo: 30-23 
elektrodobrako: 295-24 
elektrodoj [ronde aranĝitaj]: 
300-56 
elektrodujo: 295-10 
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elektrokablo: 92-23 
elektrokardiograma monitoro: 
30-40 
elektrokonektoj: 301-7 
elektromotorejo: 377-68 
elektromotoro: 46-64 
elektromotoro: 377-69 
elektron-mikroskopo: 265-30 
elektronika alpremreguligo 
(palpradoj kun premcilindroj): 
217-71 
elektronika borsa komercado 
kun komerca sistemo Xetra® 
(Exchange Electronic Trading): 
415-15-22 
elektronika fulmilo: 127-41 
elektronika kasregistrilo; 
skanila kaso (2-7): 83-1 
elektronika leter- kaj pakpesilo: 
395-22 
elektronika malŝaltilo ĉe prem-
manko kaj tropremo: 220-34 
elektronika monpesilo: 414-17 
elektronika pasaĝerinformilo: 
362-28 
elektronika radioregata 
brakhorlo ĝo aŭ pojnhorloĝo: 
262-1 
elektronika regaparato: 294-22 
elektronika regejo kun 
mikroregata aparataro: 357-70 
elektronika ŝranko: 264-51 
elektronika volumenregilo: 
236-53 
elektronike regata alĝustigo de 
semkvanto: 218-72 
elektronike regata artika brako: 
294-25 
elektronikejo baborde kaj 
triborde: 65-10 
elektrono: 1-26 
elektrono: 1-3 
elektronpafilo: 265-31 
elektronradiaj sistemoj: 400-24 
elektronradioj: 400-16 
elektronŝelo: 1-6 
elektronutra konektingo: 269-60 
elektroprovizaj lineoj: 352-14 
elektroreloj: 304-29 
elektrostatika filtrilo: 309-20 
elektrostatika malŝargilo: 386-51 
elektroterapia aparato: 88-10 
elektroterapio: 88-8 
Elektroveldisto: 295 
elektroveldisto: 295-2 
elekvilibrigo dekstre-antaŭen: 
117-13 
elemento de dekoracio; kuliso: 
136-34 
elementoj de aro A: 171-2 

elevatora brako: 382-24 
elevatora ponto: 382-25 
elflu-kondensilo: 246-4 

elflua truo: 103-39 
elfluejo: 242-7 
elflufunelo: 355-30 
elfluiga truo: 300-53 
elfluigilo: 300-58 
elfluilo de miksasfalto: 354-48 
elfluo de malvarmiga akvo: 
343-47 
elflutubo de sekuriga valvo: 
46-74 
elfluujo: 282-32 
elfosa aparato: 217-69 
elfosita tero: 271-78 
elgrajnujiga ŝraŭbo: 217-22 
eliga aperturo: 327-17 
eliga fako: 337-29 
eliga liverbendo: 251-82 
eliga plato: 251-77 
eliga plato: 333-44 
eliga pleto: 412-50 
eliga tablo: 338-35 
eligaj etendruloj: 318-44 
eligebla ŝtupetaro: 65-21 
eligilo: 338-23 
eligiloj : 406-67-73 
eligo de elektrodo: 30-22 
eligo de pretaĵo: 320-28 
eligo de pretaĵo: 320-43 
elipsa marŝtrejnilo: 112-20 
elipsa planeo: 385-15 
elipso, fermita kurbo , koniko: 
170-22 
elipsoido: 170-42 
elipsoŝablono: 314-77 
elirejo por mortigitaj taŭroj: 
128-12 
elitro (antaŭa flugilo): 175-39 
elitro: 235-11 
elĵeta aperturo: 311-58 
elkiko el golejareo: 107-38 
elklinzono: 100-21 
elkombaĵoj: 318-20 
elkreskanta folio: 212-34 
elkurejo: 215-23 
ellasgasa hoso: 348-46 
ellasilo de la kovrilo de 
bildkonserva karto: 269-31 
ellasilo; ekpafilo: 63-5 
ellasilo: 236-13 
ellasilo: 240-12 
ellasilo: 248-15 
ellassistemo: 348-73 
ellastuba duzo: 364-25 
ellastubejo: 67-93 
ellastubo: 342-37 
ellastubo: 343-62 
ellastubo: 366-69 
ellastuboj de la gasturbinoj: 
299-5 
ellasvalvo: 305-33 
ellasvalvo: 343-27 
ellasvalvo: 345-15 
ellevebla pordego: 271-46 

ellevilo de akriga kapo: 311-48 
elmeta tablo: 337-5 
elmontraĵo en montrofenestro; 
eksponaĵoj: 79-9 
elmontro de bildnumeroj: 267-73 
elmontro de ekspondaŭro aŭ 
filmsensivo: 267-76 
elmontro de ekspondaŭro: 267-64 
elmontro de filmtransigo: 267-77 
elmontro de funkcioj: 267-74 
elmontro de korektado de 
ekspondaŭro aŭ prilumado: 
267-75 
elmontro de korektado de 
ekspondaŭro kaj prilumado: 
267-66 
elmontro de mana agordo de 
prilumado: 267-65 
elmontro de programoj: 267-72 
elmontro de selektita 
mezurkampo: 267-70 
elmontro de spotmezurado: 
267-67 
eloviga glaso por ezokoj: 242-15 
elovigejo: 242-13 
elpafa angulo: 240-75 
elpaftubo de kontraŭ-
submarŝipa torpedo: 66-33 
elpilko; pilko ekster ludkampo: 
107-53 
elpreno de pretpeco: 317-41 
elpreno de pretpeco: 317-49 
elpuŝebla aparataro: 66-68 
elpuŝilo: 292-28 
elspirita aero: 93-27 
elŝaltilo por la skribobrako: 10-15 
elŝanĝeblaj braklongigoj: 303-50 
elŝarĝo de koakskarbo: 309-1 
elŝovebla aparataro: 67-88-91 
elŝovebla kantilevro; elŝovebla 
brako: 6-28 
elŝovebla vazobreto: 47-55 
eltirebla hosa duŝilo: 279-30 
eltirebla tastaro: 396-26 
elujiga bendo: 217-77 
elvidejo; elvida platformo: 87-12 
elvido al la vasta maro: 376-63 
emajlo; adamantino: 22-37 
emajlopolvo: 72-66 
emblema figuro: 124-59 
emblemo: 358-3 
emblemoj: 90-38-45 
embrazuraro: 374-27 
embrazurklapo: 372-60 
embrazuro: 147-18 
embrazuro: 372-59 
embrio (se ankoraŭ nenio eliris 
el la semo); ĝermo (se 
ĝermtigo jam eliris): 188-94 
embrio: 200-21 
embrio: 202-22 
embrio: 25-31 
embriujo: 188-69 
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embuska kabano: 239-59 
Ementala fromaĝo (grasa svisa 
fromaĝo): 252-28 
emfazosigno; akcentosigno: 
139-27 
empenaĝo*: 385-26-27 
empenaĝo*: 386-61-63 
empenalo: 103-15 
empenalo: 385-26 
empenalo: 386-62 
empenaloj: 64-22 
empenerono: 103-16 
empenerono: 385-27 
empenerono: 386-63 
empenoformoj aŭ 
vostoformoj: 385-23-36 
empira tablo: 155-16 
Emso: 15-31 
en- kaj eksterlandaj novaĵoj: 
165-27 
en- kaj elira platformo: 392-24 
en- kaj elirejo: 370-58 
en- kaj eltira haspelo: 321-21 
ena kverstaro: 113-27 
ena poŝo: 39-14 
ena tendo: 92-55 
enakva startpozicio: 102-42 
enala fuelujo: 387-17 
enaviadiliĝa salono: 389-11 
enbatota fosto: 382-51 
enboteligejo: 247-17 
encirklo; enskribita cirklo: 169-31 
enda alineo: 326-36 
endeponejiga kamero: 306-82 
endivio. simile:  larĝfolia 
endivio aŭ skarolo.: 209-39 
endokiga trenŝipo: 378-45 
endokigo: 378-43 
endoplasma reto; endoplasma 
retikulo: 24-6 
energifonto, ĉi tie:  butonpilo: 
262-38 
energinivelo de baza stato: 1-27 
energinivelo de ekscita stato: 1-28 
energiniveloj (eblaj 
kvantumsaltoj de elektrono de 
hidrogenatomo)  (25-34): 1-24 
energiniveloj de la elektrono: 
1-36 
energiproviza bloko: 361-46 
energiproviza instalaĵo: 299-1 
energiproviza kubo:          
348-51-53 
enfalantaj sunradioj: 307-17 
enfiksa meĥanismo: 287-42 
enfiksebla lampo: 82-79 
enfiksilo por risortaj stiftoj: 
261-9 
enflua surtubo: 44-51 
enfluejo: 242-6 
enflutuboj; tuboj el bakita 
argilo: 80-35 
enfokusiga ekrano: 330-2 

enfokusiga ekrano: 330-21 
enframa benzinujo: 341-38 
englaciiĝinto; traglaciiĝinto: 
26-34 
engrajnujiga ŝraŭbo: 217-21 
enhava resumo; referaj indikoj: 
165-14 
eniga ajuto: 319-28 
eniga aperturo: 316-7 
eniga areo: 407-31 
eniga butono: 402-26 
eniga butono: 404-65 
eniga funelo: 333-33 
eniga funelo: 81-23 
eniga grifelo: 407-29 
eniga grifelo: 407-37 
eniga klavaro: 379-31 
eniga klavo (revenklavo):   
406-28 
eniga pinto: 407-39 
eniga pleto: 412-48 
eniga tablo (rultablo): 311-68 
eniga tablo: 337-16 
eniga tablo: 337-24 
eniga tablo: 338-34 
eniga/eliga butono por 
memorkarto: 267-8 
enigaj etendruloj: 318-41 
enigaj ruloj kaj vangoj: 321-9 
enigaj ruloj: 333-34 
enigilo por botelkestoj: 252-5 
enigilo por boteloj: 252-2 
enigiloj: 406-24-40 
eniĝa ŝanelo: 380-5 
enir-elektilo: 401-42 
enira luko: 392-46 
enira ŝafto: 345-49 
enira ŝtupo: 386-42 
enireja placeto: 276-23 
enirejo al duŝejoj kaj vestejoj: 
96-11 
enirejo al klientejo: 413-3 
enirejo al la vendospaco: 252-7 
enirejo al trezorĉambro: 414-27 
enirejo de la toreistoj: 128-10 
enirejo de maŝinŝedo: 215-33 
enirejo de spektantoj: 125-17 
enirejo de taŭroj: 128-11 
enirejo: 126-13 
enirejo: 130-1 
enirejo: 227-11 
enirejo: 227-5 
enirejo: 350-6 
enirejo: 376-71 
enirejo: 92-2 
enirluko: 63-69 
eniro al laguno: 15-16 
eniro en la uteran kavon post 4 
tagoj: 25-26 
enirpordego: 151-7 
enirpordo kun klapŝtupo:    
361-39 
enirpordo, turnopordo: 83-8 

enirpordo; dompordo; 
ĉefpordo: 49-29 
enirpordo: 361-3 
enirpordo: 413-1 
enirpordo: 79-8 
enirŝtupo: 96-27 
enirtunelo: 161-6 
enĵeto: 107-57 
enkadrita grafikaĵo; 
murdekoraĵo: 77-36 
enkaĝa bredado (kaĝbateria 
bredado): 227-18-23 
enkarsta akvonivelo: 14-62 
enkonduko de tekstilaĵo: 321-1 
enkorpa korstimulilo; enkorpa 
pulsatoro: 30-25 
enlasvalvo: 345-14 
enmanigo de sendaĵoj: 395-52 
enmeta roboto: 303-44 
enmetita greftaĵo: 206-35 
enmetita lensmodelo: 263-35 
enmiksujo de plantoŝirmaĵo: 
236-5 
enmura ventolilo: 76-19 
ennestiĝo: 25-29 
ennutro en la elektran reton: 
306-13 
enpakitaj bakvaroj : 251-53-60 
enplanka konektoskatolo kun 
klapkovrilo: 280-22 
enplantado de korostimulilo: 
30-24 
enpotiga tablo: 207-12 
enpotigitaj plantoj; potplantoj: 
207-25 
enpremita, premfiksita lignaĵo: 
72-57 
enpremokulero: 29-52 
enpresilo por horloĝvitroj: 261-29 
enradikiĝinta markoto: 206-12 
enretigo: 307-25 
enretigo: 308-19 
ensakiga aparato: 246-39 
ensakiga jupo: 236-50 
ensiliga veturilo kun haketujo 
kaj surekipaĵo kun vertikalaj 
flankoj: 216-29 
enskatoligita kluĉilo por ĉiuj 
radoj: 218-32 
enspira psiĥrometro: 10-33 
enspira tubo: 10-37 
ensulka rado: 218-18 
enŝarĝa vagono: 309-6 
enŝipa komunikada ekrano: 
394-28 
enŝova liniilo: 337-19 
enŝovdirekto: 396-36 
enŝoveblaj ilar- kaj 
necesaĵkofroj: 82-54 
enŝprucado de ligenzo*: 354-47 
enŝuta funelo: 251-79 
enŝutilo de hordeo: 246-2 
enŝuto de hordeo: 246-41 
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entira cilindro, entira ŝraŭbo: 
217-7 
entira plato: 321-7 
entira ŝtalbendo kun serĉrisorto 
kaj nitita klemo: 280-40 
entirebla kuplilo por dumfluga 
fuelprovizado: 65-5 
entirebla rulekipaĵo: 388-10 
entombigo; enterigo; sepulto: 
149-33-41 
entrakciila perceptilo: 365-7 
entranĉa tornilo: 302-53 
entrikita garnaĵo; entrikitaj 
ornamaĵoj: 35-56 
entruigo: 110-48 
entuba glitejo; tubglitejo: 85-26 
enturnebla filtrilo: 268-49 
enujiga bendo: 217-75 
enujiga kaj pakuma instalaĵo 
de konsumlakto: 229-20 
enujiga maŝino por 
laktopaketoj: 229-21 
envejnen kondukita elektrodo; 
travena elektrodo: 30-26 
envelopo: 280-49 
enverguro aŭ planeospano: 
385-2 
enverŝa baseno: 300-36 
enverŝa kanalo: 300-23 
enverŝa surtubo: 46-51 
enveturila telefono: 399-10 
envolvorobo, supervesto, 
hejma surtuto, frizomantelo, 
negliĝo: 35-48 
epicentra regiono (regiono de 
la plej grandaj sismaj movoj): 
12-29 
epicentro (tersurfaca punkto 
vertikale al la hipocentro):    
12-24 
epidermo: 22-65 
epididimo: 23-87 
epigastro; supra ventro: 19-47 
epigloto: 20-54 
erektiĝema histo: 23-81 
ergografo: 28-25 
ergometra remtrejnilo; 
remilbenko: 112-14 
ergometrio: 28-22 
ergometro, bonfartiga aparato: 
394-30 
ergoto (grajno atakita de 
ergotfungo): 221-4 
ergoto, sprono: 241-87 
ergoto: 64-23 
Eridano kun Akernaro: 3-12 
erikejo: 17-5 
eriko (simile:  kaluno; 
kloŝeriko): 195-19 
erikpipo: 259-39-41 
erinaco: 184-7 
erioforo: 195-18 
erpildento: 218-82 

erupcia elterigo: 298-22 
erupcikanalo de estingiĝinta 
vulkano: 12-17 
erupcikanalo: 12-6 
Es-maĵoro aŭ c-minoro: 138-65 
eskadrosigno: 64-2 
eskala skafaldo aŭ 
antaŭtrabaĵo: 271-86-89 
eskalatoro aŭ rulŝtuparo: 390-11 
eskalfosto: 46-17 
eskalhoko: 275-69 
eskalkorbo; eskalplatformo: 
82-31 
eskalkuniga hoko: 275-64 
eskalo al subferdeko: 393-29 
eskalo, ŝtupetaro: 271-42 
eskalo; ŝtupetaro: 26-38 
eskalo; ŝtupetaro: 46-16 
eskalo: 271-86 
eskalo: 365-43 
eskalo: 392-25 
eskalŝtupo; eskalrungo: 56-40 
eskima hundo, sledhundo: 223-17 
eskimo; inuito: 161-1 
eskimokajako: 99-6 
esplorlaboratorio Destiny, 
laboratoria modulo: 394-15 
esplorrakedo: 7-29 
esplorseĝo; esplorkuŝilo; 
ekzamenkuŝilo: 28-5 
espreso: 75-29 
estinga turo: 309-11 
estinga vagono kun 
lokomotivo: 309-10 
estingoŝalupo: 82-78 
estingoŝaŭmujo: 384-28 
estingotaĉmenta veturilo:   
82-42 
estingujo: 290-8 
estragono: 210-6 
eta ronda (ŝultra) muskolo: 21-54 
etaĝa bakforno: 251-88-89 
etaĝa buso aŭ duferdeka 
buso: 347-41 
etaĝero aŭ konzolbreto: 411-43 
etaĝo aŭ supra ferdeko: 347-43 
etaĝo: 271-14 
etaĝo: 362-23 
etaĝonumero: 83-56 
etaj golfoj: 15-37 
etaŭto, triporda aŭto: 346-21 
etbilda kamerao: 264-26 
etbilda kartoĉo: 266-7 
etbilda kartoĉo: 266-7 
etbilda kompakta fotilo aŭ 
fotografilo : 266-1 
etbilda kompakta fotilo aŭ 
fotografilo : 266-1 
etbildkasedo: 264-35 
etendado de komblano: 318-22 
etendado kaj kunpremado en 
komblanon: 318-21 
etendado: 318-17 

etendado: 322-20 
etendita buklo: 323-44 
etendmaŝino: 318-34 
etendo: 322-31 
etendo: 322-35 
etendo: 322-47 
etendrimeno: 318-43 
etendstacio kun tri rulparoj 
(kun rivoluoj n1, n2, n3): 318-40 
etenergia domo,  unufamilia 
domo [sekco]: 308-1-24 
etfingro: 19-69 
etikedo por speciala oferto: 
250-47 
etikedo: 250-34 
etinfano: 33-42 
etinfano: 85-32 
etkalibra pafilo: 123-38 
etmoido: 20-48 
Etnografio I: 160 
Etnografio II: 161 
Etnografio III: 162 
etruska arto: 153-63-66 
etruska templo: 153-63 
eŭkaristia kaliko: 199-29 
eŭkaristia lucerno: 148-49 
eŭkaristio (ĉe katolikoj:  
komunio, ĉe protestantoj:  
sankta manĝo): 199-26 
eŭrazia plato: 11-38 
eŭrazio: 16-16, 17 
eŭro(mon)biletoj: 60-1-23 
eŭroĉeka karto: 413-19 
eŭrofighter (eŭroĉasaviadilo): 
65-1-42 
eŭropa flago: 60-5 
eŭropa Suda Observatorio 
(ESO). Lasilo [La Silla] en 
ĉilio , stela observatorio 
(sekco): 5-1 
Eŭropo: 16-16 
eŭstaĥia tubo; oreltubo: 22-97 
Everesto, la plej alta monto de 
la mondo (8846 metroj): 7-3 
evoluanta preparfazo: 24-31 
evoluo de velŝipoj : 374-35-37 
ezofago: 20-52 
ezofago: 23-29 
ezofago: 23-50 
ezofago: 230-25 
ezoko: 182-16 
ezoksalto; senmana transkapiĝo 
antaŭen: 114-20 
F-maĵoro aŭ d-minoro: 138-63 
F1-tavolo (dumtaga): 7-33 
F2-tavolo (dumnokta): 7-34 
fabelaj estaĵoj, mitaj bestoj 
kaj figuroj: 145- 1-66 
fabelfiguro: 124-62 
fabelkastelo: 85-14 
fabrikado de filamenta 
viskozfadeno: 322-14-18 
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fabrikado de platvitro 
(tabulvitro): 317-1-20 
fabrikado de poliakrilaj 
ŝpinfibroj: 322-45-53 
fabrikado de poliestera 
filamentfadeno: 322-30-32 
fabrikado de poliesteraj 
ŝpinfibroj: 322-33-39 
fabrikado de premvitro : 317-
21-32 
fabrikado de sintezaj ĥemiaj 
fibroj el poliakrilo: 322-40-53 
fabrikado de sintezaj ĥemiaj 
fibroj el poliestero: 322-25-39 
fabrikado de ujvitro :  
317-33-49 
fabrikado de viskozaj ĥemiaj 
fibroj el celulozo: 322-1-24 
fabrikado de viskozaj 
ŝpinfibroj : 322-19-24 
fabrikado de vitrofadeno per 
ajuta metodo: 317-50-57 
fabriko de fiŝkonservaĵoj: 381-59 
fabriko: 17-36 
faca pobo: 101-48 
faceta okulo: 230-26 
facetita guto: 43-75 
facetita guto: 43-77 
faceto: 230-27 
facetokulo: 175-9 
fadenbinda maŝino: 338-16 
fadenbobeno: 338-18 
fadenbuklo: 323-37 
fadenbulo: 336-4 
fadendistribuilo; fadenujo: 27-54 
fadeneltira brodaĵo: 254-14 
fadenenigo: 320-21 
fadenenigo: 320-39 
fadenfiksilo: 243-32 
fadenflosaĵo: 323-40 
fadengvida kaj -streĉa aparato: 
320-3 
fadengvidilo: 243-30 
fadengvidilo: 253-30 
fadengvidilo: 320-11 
fadengvidilo: 320-17 
fadenigilo: 317-55 
fadenkruco: 240-32 
fadenmagazeno: 319-27 
fadennombrilo por kontrolo de 
bildkvalito: 329-35 
fadennombrilo: 330-38 
fadeno (trikfadeno): 320-12 
fadeno el kunigitaj viskozaj 
filamentoj: 322-14 
fadenringo: 243-23 
fadentondilo: 253-43 
fadenvermo, askarido: 233-31 
fago: 189-33 
fagofrukto; fagonukso: 189-37 
fagoto (29, 30): 141-28 
fajfilo; tubo: 140-57 

fajlilo (specoj:  kruda, glatiga, 
finglatiga fajliloj): 293-20 
fajlobendo: 293-2 
fajlodorno: 260-22 
fajn-ĝustiga turnbutono: 268-36 
fajna alĝustigilo: 264-5 
fajna filtrilo: 345-22 
fajna kribrilo: 72-67 
fajna makulaturo: 281-8 
fajnaj ŝtrumpoj: 83-28 
fajnalĝustiga ŝraŭbo: 295-35 
fajne prilaborita surfaco: 314-27 
fajneroda disko por pozitivaj 
kaj negativaj facetoj: 263-46 
fajneroda disko por speciala kaj 
plata facetoj: 263-47 
fajnetorna maŝino por 
bremstamburoj: 291-20-22 
fajntran ĉa kaj juntiga 
maŝino: 286-38 
fajrerkaptilo: 364-24 
fajreroj: 293-13 
fajrigi malpermesite: 390-34 
fajroblovilo; fajroincitilo: 92-68 
fajrobrigada garaĝo: 389-8 
fajrobrigada jako kun rebrilaj 
strioj: 82-21 
fajrobrigada kasko kun 
nukŝirmilo: 82-20 
fajrobrigada pantalono: 82-23 
fajrobrigada ŝirmovesto kun 
rebrilaj strioj: 82-36 
fajrobrigadaj ŝirmobotoj: 82-24 
fajrobrigadano (20-26): 82-19 
fajrobrigadejo: 82-1-4 
fajrobrigadestro; 
operacestro: 82-34 
Fajrobrigado: 82 
fajroestinga akvokanono: 375-6 
fajroestinga instalaĵo: 384-20 
fajroestingilo: 348-75 
fajroestingilo: 350-42 
fajroestingilo: 390-15 
fajroimuna enmasonaĵo: 300-51 
fajroplatformo; brulilframo: 
103-72 
fajrosireno; alarmsireno: 82-4 
fajroskrapilo: 290-4 
fajrostango (fajropikilo): 46-44 
fajroŝirma supermuro: 274-9 
fajroŝovelilo: 290-2 
fajroŝtono: 259-28 
fajruja pordo: 364-61 
fajrujo: 364-4 
fajrujo: 364-62 
fakarplado; rakoplado: 48-19 
fakbutono por malfermi DVD-
fakon: 402-10 
fakbutono por malfermi kaj 
fermi la diskofakon: 401-70 
fakbutono por malfermi 
kasedofakon: 401-79 
faklibroj: 409-33 

fako de regiloj kaj kontroliloj: 
132-11 
fako de trinkaĵoj: 77-18 
fakobutono: 412-56 
fakoficistino: 411-9 
fakoj por elektronikaĵoj: 6-22 
fakrevuoj: 409-34 
faksilo aŭ telekopiilo: 408-6 
faksilo: 398-28 
fakskatolo por najloj, boltoj kaj 
dubeloj: 287-39 
fakso aŭ telekopio: 408-7 
fakvagono por transporto de 
etbrutoj: 367-28-30 
fakvando (tabulvando): 272-25 
falangulo: 240-78 
falanta stelo; falstelo: 7-30 
falĉaĵturna maŝino: 217-42 
falĉaĵvico: 216-25 
falĉilanso: 219-26 
falĉilkalkano: 219-24 
falĉilklingo: 219-22 
falĉilo: 219-21 
falĉiltenilo: 219-25 
falda stacio: 337-3 
faldaparato: 334-50 
faldaparato: 335-27 
faldartiko: 340-7 
faldbiciklo : 340-6 
faldĉemizeto; 
envolvoĉemizeto; aloĉemizeto: 
34-10 
faldebla (brikolista) stablo: 
287-41 
faldebla ilarkesto: 287-35 
faldebla kapuĉo aŭ kovrumo: 
346-10 
faldebla tolaĵrako;: 56-36 
faldilo: 412-49 
faldita filtropapero: 173-41 
faldjupo; plisjupo: 36-49 
faldklapa cilindro: 333-42 
faldlinio de flugilo: 175-38 
faldmaŝino: 333-32 
faldmezurilo: 273-76 
faldmezurilo: 287-33 
faldo sur presfoliego por fiksi 
sur premrulo: 333-9 
faldofunelo: 334-48 
faldoglua aparato: 338-28 
faldokurteno: 52-14 
faldopoŝoj: 338-10 
faliga kojno kun ligna enmetaĵo 
kaj ringo: 238-4 
faliga kojno kun turnohoko: 
238-9 
faliga noĉo: 237-28 
faliga segado: 237-29 
faligo de rubarboj (maldensigo 
de arbaro): 237-37 
faligo per motorsegilo: 237-27 
falko: 177-2 
falko, virfalko: 239-53 



Indekso – Kompleta. 

Bildvortaro  Paĝo 35 el 156 

falkoĉapo: 239-51 
falkumisto, falka ĉasisto: 239-49 
falmartelo: 290-10 
falmatraco: 116-36 
falsa fileo: 249-31 
faltarita supraĵo; ĉelplisita 
korsaĵo: 36-31 
faltmontaro: 13-14 
faltubo: 300-68 
falturo; rapidfalseĝa turo: 85-30 
falva poliporo: 199-31 
familia tombo: 149-27 
fandaĵkanalo: 300-37 
fandaĵkuvo: 317-51 
fandaĵkuvo: 317-9 
fandforno: 331-19 
fandindikilo [kolore markita 
laŭ kurentointenso]: 280-32 
fandita stano: 317-17 
fandita vitro; specoj:  
reliefvitro, dekorvitro, kruda 
vitro, botelfunda aŭ lentovitro, 
dratvitro, kanela vitro: 277-6 
fandkuvo: 317-14 
fandkuvo: 317-3 
fandoforneto: 260-8-10 
fandogardilo: 280-31 
fandospaco aŭ kameno: 300-25 
fandoŝpinado: 322-30 
fandoŝpinado: 322-33 
fandzono (reduktozono): 300-8 
fanonartiko: 225-24 
fantazia poŝtuko; ornama 
poŝtuko; poŝtuko kun borderita 
monogramo: 38-20 
farba meĥanismo: 333-3 
farbadpelvoj (por kolorigi 
sangomuestrojn, sedimentojn 
kaj abraziaĵojn): 28-48 
farbĉaro; rulpaletro: 136-40 
farbista stango: 282-50 
farbita bovofelo: 162-11 
farbo por lignogravuraĵoj: 72-83 
farbobano: 321-18 
farbobano: 321-22 
farboforiga krado [por forigi 
superfluan farbon]: 282-14 
farboj: 62-28-31 
farboj: 325-26 
farbokesto (11, 12): 157-10 
farbokrajono: 72-40 
farbokrajonoj; kolorkrajonoj; 
paŝteloj: 71-11 
farbonutra rulo: 321-30 
farbopenikoj: 72-84 
farbopresa meĥanismo: 334-47 
farbopresaj stacioj: 333-25-28 
farboruloj: 333-21 
farbositelo: 282-12 
farboskatolo, farbodoso*: 282-8 
farbospatelo: 157-15 
farbospatelo: 282-27 
farboŝprucigo: 282-30-43 

farboŝprucigujo: 253-35 
farbotrogo: 321-31 
farbotruleto: 157-14 
farbotubo kun oleofarbo: 157-11 
farbrulo, rulfarbilo: 282-13 
farbujo kun prenilo: 282-9 
farbujo kun tenilo: 282-10 
farbujo: 321-38 
farbujo: 333-12 
farbujoj: 282-9-10 
farĉita kornobulko, franca 
kornobulko: 252-14 
faridizilo (por aplikado de 
malaltfrekvencaj kurentoj 
diverspulsaj): 28-34 
faringo: 22-27 
farmakopeo: 27-23 
faruno (tritika faruno): 251-58 
faruno: 245-29 
faruno: 252-88 
farunpesilo, ujpesilo: 251-62 
fasada stuko: 45-3 
fasada tubaro: 144-1-3 
fasĉindigoj, malaltaj duliniaj 
fostodigoj, kun plektitaj 
branĉaroj: 15-47 
fasĉino: 370-38 
faskoperuko: 40-3 
fasona martelo: 260-40 
fasonkombilo, tigokombilo: 
257-16 
fasonkombilo, tigokombilo: 
258-29 
faŭkogasa eldukto: 300-13 
faŭltlinio: 13-6 
faŭlto (simpla rompŝoviĝo): 
13-5 
faŭlto: 297-24 
fazano: 241-82 
fazeolbruko*: 233-20 
fazeolfloro: 209-9 
fazeolo (guŝo kun semoj): 209-11 
fazeolplanto, grimpa planto) 
(9-11); specoj:  ĝardena 
fazeolo, grimpa aŭ 
palisfazeolo, multflora fazeolo; 
pli malalta:  nana fazeolo: 209-8 
fazoserĉilo: 280-47 
fekaĵforiga bendo: 227-23 
fekaĵujo: 361-40 
fekundigo (fekundiĝo) de 
ovolo (2-29): 25-1 
fekundiĝo de ovolo: 25-21 
felbendoj: 284-7 
felboto: 58-10 
felietono: 165-34 
felisedoj (3-9): 186-2 
feloj: 284-11-21 
felta ĉapo en urba stilo: 42-30 
felta tegmento: 161-16 
feltaj botoj: 161-30 
felto: 324-8 
feltokrajono: 410-19 

feltoskribilo: 71-18 
feltoskribilo: 72-39 
feltoŝtopaĵo: 240-52 
feltotuko: 159-42 
feltŝua kudrero: 254-9 
femala florkonuso: 190-16 
femala florkonuso: 190-22 
femala florkonuso: 190-4 
femala floro [laŭlonga sekco]: 
200-32 
femala floro: 189-13 
femala floro: 189-6 
femala floro: 191-20 
femala floro: 201-50 
femala floro: 202-14 
femala floro: 202-43 
femala floro: 202-7 
femala florspadiko: 202-6 
femala infloresko: 201-11 
femala infloresko: 202-50 
femala ŝoso [laŭlonga sekco]: 
190-48 
femala ŝoso: 190-46 
femura arterio: 21-19 
femura bicepso: 21-61 
femura nervo: 21-31 
femuro: 19-87 
femuro kun kruro  (se 
preparita:  ŝinko kaj ŝinketo): 
249-38 
femuro kun kruro : 249-1 
femuro kun kruro: 249-14 
femuro: 225-35 
femuro: 241-23 
femuro: 241-41 
femurosto: 20-29 
femurŝirmilo: 147-52 
fenda klapo: 385-46 
fendaĵo; fendo; jupfendo: 35-40 
fendilo: 289-35 
fendita lango: 145-6 
fendmartelo: 238-5 
fendo (konektingo) por 
memoretenda karto: 406-20 
fendo (konektingo) por seriaj 
kaj paralelaj interfacoj: 406-22 
fendo (konektingo) por vid-
karto: 406-21 
fendo de senkapa ŝraŭbo: 296-49 
fendo por bindotaĵo: 412-70 
fendo por leteroj: 413-17 
fendo por programkarto: 348-26 
fendo por telefonkarto: 396-31 
fendo; glaĉerfendo: 13-55 
fendo; urnofendo: 69-27 
fendokapsulo: 188-104 
fendosistemo de 
akrobatparaŝuto: 103-37 
fendostifto: 296-19 
fendostifto: 296-78 
fenestra embrazuro: 273-30 
fenestra embrazuro: 44-15 
fenestra fosto: 273-51 
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fenestra lintelo: 271-9 
fenestra lintelo: 44-14 
fenestra sojlo; fenestrobreto: 
44-13 
fenestraro; fenestrovico: 44-75 
fenestreto de bebujo: 33-47 
fenestro de finbildo (finbilda 
ekrano): 265-39 
fenestro de interbildo: 265-37 
fenestro de lavejo: 271-5 
fenestro el PVK 
(polivinilklorido): 92-39 
fenestro kun ornamaj 
lignoskulptaĵoj: 156-156 
fenestro por memfokus-mezura 
fulmo kaj signalo de 
eksponprokrastilo: 267-16 
fenestro: 227-15 
fenestro: 230-62 
fenestro: 361-5 
fenestro: 376-67 
fenestro: 392-30 
fenestro: 414-38 
fenestro: 76-55 
fenestro: 77-49 
fenestro: 79-10 
fenestrobreto, fenestrosojlo: 
271-12 
fenestrobroso: 56-96 
fenestrokadro, laborpeco: 286-45 
fenestrokurteno: 50-39 
fenestrosoljo, kubutilo: 273-33 
fenica skribo: 163-14 
fenikso (fenikso el cindro): 
145-10 
fenkolo: 198-6 
fenkombilo, harsekiga 
kombilo: 257-24 
fenkombilo, harsekiga 
kombilo: 258-30 
fenlocio*: 257-39 
fenmova turbino: 388-40 
feno, harsekigilo: 257-35 
feno, harsekigilo: 258-23 
fera ĉapelo: 147-59 
fera framo: 143-2 
fera kurteno: 137-24 
fera martelo: 158-16 
fera ortilo: 273-78 
fera ponto: 17-55 
fera ŝlosilo: 146-32 
fera ŝuformilo: 253-34 
feraj profiltraboj : 296-3-7 
ferĉizojo: 272-22 
ferĉizojo: 272-87 
ferdeka gruo: 375-5 
ferdeka gruo: 375-59 
ferdeka gruo: 67-10 
ferdeka kontenerkargo: 375-22 
ferdeka kontenerkargo: 382-6 
ferdeka naĝejo: 376-65 
ferdekaj instrumentoj: 103-60 
ferdekaranĝo: 67-12-20 

ferdekdeklivo: 67-23 
ferdekdomo: 377-34 
ferdekdomo: 66-72 
ferdekhorloĝo: 386-11 
ferdeko: 99-54 
ferdekplato: 378-59 
ferdeksolivo: 378-60 
ferdioksida kasedo (normala 
kasedo): 402-55 
Fergisejo kaj laminejo: 301 
fergisejo: 301-1-20 
ferklabo: 110-54 
ferkurbiga stablo: 272-20 
ferkurbigilo: 272-77 
ferkurbigisto: 272-21 
ferma muskolo, sfinktero: 230-23 
fermato (daŭriga signo): 139-25 
fermdigo: 15-41 
fermebla kovroplato: 406-10 
fermentiga ŝranko: 251-85 
fermentigilo: 251-90 
fermilo de oleenverŝa tubaĵo: 
343-52 
fermita areo: 380-48 
fermita flamajuto: 46-65 
fermita helmo; pothelmo: 62-7 
fermita liptubo: 144-34 
fermita maŝo: 323-36 
fermita matrico : 292-27 
fermita trihoko: 243-55 
fermita vertikala pordo: 119-47 
fermkrana flanĝo: 283-24 
fermobrako de bindospiralo: 
412-76 
fermodisko: 296-80 
fermodisko: 371-62 
fermoklapo: 134-25 
fermoklapo: 406-37 
fermokonuso: 300-6 
fermokrano, tubokrano: 279-4 
fermokrano: 294-7 
fermoplato de aparato: 402-62 
fermoplato de trogo: 331-37 
fermoŝnuro de ringreto: 244-22 
feroksido: 310-7 
ferponto: 18-30 
Feruta transporto (surtraka 
ŝoseo): 360-36 
fervoja bariero: 356-40 
fervoja dungito: 359-13 
Fervoja linio I: 356 
Fervoja linio II: 357 
fervoja subpasejo: 17-21 
Fervoja vartrafiko: 360 
fervojaj pasejoj: 356-39-50 
Fervojaj veturiloj I: 361 
Fervojaj veturiloj II: 362 
Fervojaj veturiloj III: 363 
Fervojaj veturiloj IV: 364 
Fervojaj veturiloj V: 365 
Fervojaj veturiloj VI: 366 
Fervojaj veturiloj VII: 367 
fervojo: 18-10 

fervojo: 381-62 
festona kudrero: 254-6 
festono; girlando: 124-5 
festparolanto ĉe tosto: 78-41 
festsalono (societa, bankeda 
salono): 78-40 
fetiĉo: 162-43 
feto en la 28a semajno de 
gravediĝo: 25-39 
feto en la 40a semajno de 
gravediĝo: 25-40 
feŭdmastro; feŭdestro; 
suzereno: 147-67 
fianĉina bukedo; nuptobukedo: 
199-17 
fibraĵtrogo: 325-8 
fibro de vidnervo, de opta 
nervo: 230-30 
fibro, fadenero: 317-54 
fibrobendo: 318-18 
fibrobendo: 318-35 
fibroplato: 157-24 
fibulo; peroneo: 20-31 
fidro, konekta kablo: 248-18 
figarbo: 202-11 
figo kun semeroj [laŭlonga 
sekco]: 202-13 
figur-forŝovita junto: 281-22 
figuragordita junto: 281-21 
figuranto; statisto: 131-29 
figurantoj; statistoj: 137-39 
Figuroj el fabeloj kaj mitoj: 
145-.  
figurprema rulilo, figurrulilo, 
rulfigurilo: 282-15 
figurskio; soloskio: 102-52 
fikario: 193-36 
fiksa forno: 300-24 
fiksa subapogilo: 369-11 
fiksa ŝelo de muldujo: 331-22 
fiksa ŝnuraro : 373-10-19 
fiksa ŝtono (suba ŝtono): 245-24 
fiksadmekanismo: 2-43 
fiksado; fiksiloj: 119-35-37 
fiksebla okulario: 134-7 
fiksiga brako: 285-67 
fiksiga nadlo: 314-65 
fiksilo de majuskliga klavo: 
412-24 
fiksilo de segoklingo: 311-49 
fiksilo kun mana alŝovo: 250-
61 
fiksilo por enŝova liniilo: 337-
20 
fiksilo sur pakaĵportilo: 339-47 
fiksiloj de propulsiloj kaj 
ŝovoframo: 391-20 
fiksita cimbalo: 142-52 
fiksita kaj elŝovebla 
antaŭtendo: 92-15 
fiksita presformo: 334-4 
fiksobendo sur framo: 339-50 
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fiksobendo, tubfiksa bendo: 
279-53 
fiksobraketo: 2-40 
fiksokablo: 119-64 
fiksolato: 272-60 
fiksonoĉo: 240-70 
fiksoringo: 339-83 
fiksoŝelko de premaerujo: 93-5 
fiksoŝraŭbo de la altecmodifilo 
de la tablo: 286-21 
fiksovango: 290-15 
fiksozoneto; manfiksilo; 
mantenilo: 68-22 
fikssprono: 226-50 
fikstermia akvobano: 28-46 
filamenta viskozfadeno por 
teksa prilaboro: 322-18 
filamentiga ajuto: 322-10 
file-tranĉilo: 243-12 
fileilo: 336-33 
fileo (bovida fileo): 249-7 
fileo: 249-24 
fileo: 249-44 
filigrana bildo de la 
arĥitekturmotivo: 60-8 
filigrano aŭ akvomarko: 324-18 
filigrano de valoro: 60-9 
Filipina plato: 11-41 
filma dozometro: 2-8 
filmadbutono: 269-9 
filmado en filmstudio: 131-
26-60 
filmado: 131-15-60 
filmadrega elektilo: 269-6 
filmadregaj menubutonoj:  
269-14 
filmaktorino (filmstelulino; 
kinostelulino) en la ina ĉefrolo: 
131-27 
filmaktoro (filmstelulo; 
kinostelulo) en la vira ĉefrolo: 
131-28 
filmaperturo kun ventolilo: 
133-34 
filmarĥivo: 131-6 
filmbobeno: 132-2 
filmbobeno: 133-32 
filmbobeno: 266-8 
filmbobeno: 266-8 
filmfako: 268-6 
filmgluo: 133-22 
filmkamerao: 32-21 
filmkasedo: 264-54 
filmkasedo: 269-22 
filmkasedujo: 134-9 
filmkuliso: 131-33 
Filmo I (filmado) : 131 
Filmo II, sonfilmproduktado: 
132 
Filmo III, filmoprezentado: 
133 
Filmo IV (kameraoj): 134 

filmo kun alfiksa fino kaj 
trulinioj: 266-9 
filmo kun alfiksa fino kaj 
trulinioj: 266-9 
filmo: 2-10 
filmo: 2-13 
filmo: 329-25 
film oprezentado: 133-1-23 
filmosalono; kinejo: 5-28 
filmpinĉilo: 268-14 
filmprojekciejo: 5-29 
filmprojekciilo: 133-24 
filmsekigilo: 268-23-25 
filmskatol-mova aparato:  
268-19 
filmstudio: 131-10 
filmtransiga butono: 268-7 
filmujo; filmtamburo: 133-16 
filmujo: 267-28 
filmujo: 268-33 
filmvolva kranko: 266-31 
filmvolvaĵo; filmrulaĵo: 133-33 
filtra elpremilo: 316-20 
filtra flakono: 173-40 
filtrado en premfiltriloj: 322-6 
filtrila fundo; krado: 80-11 
filtrilo por radiado: 2-12 
filtrilo por radiado: 2-9 
filtrilo: 80-62 
filtriltenilo: 264-57 
filtrilujo: 267-29 
filtrilvitro: 268-22 
filtroaparataro: 81-25 
filtroinstalaĵo por gasojlo:  
299-26 
filtropapero: 172-11 
filtrosablo: 80-10 
filtrosekigilo: 345-36 
filtrujo por sedimentigi 
rekrementojn kaj filtri la 
maltaĵon: 246-51 
filtrumo: 19-18 
fimbrio; ovaria fimbrio: 25-17 
fina dampilo: 344-34 
fina duonronda ripo: 393-49 
fina stirejo: 360-31 
fina ŝtupo: 276-19 
finaĵo: 289-23 
finburĝono: 188-24 
fingra artiko: 19-84 
fingra kunturnilo: 302-54 
fingra palpkuseneto: 19-80 
fingrartiko; falango: 19-79 
fingrohoko: 142-72 
fingrokalibrilo: 260-27 
fingropinto: 19-81 
fingroplato: 141-21 
fingropremkomparo; 
daktiloskopio: 68-49 
fingropremskanilo por 
ciferecigo; skanilo por 
fingrospuroj: 68-51 
fingroringa filma dozometro:  

2-11 
fingrospuro vidigita sur 
komputil-ekrano: 68-50 
fingrotruo; sontruo: 142-34 
fingrotruo; sontruo: 141-34 
finia decimala frakcio kun 
komo kaj decimalaj ciferoj [3- 
dekonoj, 5- centonoj, 7- 
milonoj]: 167-20 
finmoreno: 13-60 
finna jolo; Fin-Dingi [Finn-
Dinghy]: 100-40 
finna monero de 1 eŭro: 60-48 
finpunkto A: 169-17 
finpunkto B: 169-18 
finŝildo fine de portempa 
malrapidvetura loko: 357-40 
finŝpinado: 318-15 
finŝpinado: 318-25 
firmiga bendo el profilŝtalo: 
283-15 
firmiga frotripaĵo: 66-81 
firmiga ripo: 354-13 
firmiga trabo: 272-64 
firmigaj trabetoj; apogtraboj: 
136-35 
firmigilo de empeno: 388-4 
firmleda ŝuĉapo: 58-40 
firno (neĝamaso 
transformiĝinta al glacio kaj 
naskanta glaciejon): 13-53 
firsta ardezvico: 275-79 
firsta defluilo-aerumilo: 215-18 
firsta lato: 274-48 
firsta patno: 274-43 
firsta subtegment(ej)o: 46-13 
firsta tegolo: 275-3 
firsta tegolvico: 275-47 
firsto: 274-2 
firsto: 275-93 
firsto: 44-7 
firstobordera tegolo: 275-4 
firstohoko: 275-65 
firstoplato: 275-98 
firstotegolo: 275-52 
firstoturo: 274-14 
Fis-maĵoro aŭ dis-minoro:  
138-61 
fisio de nukleo: 1-43 
fiska banderolo, impostmarko: 
259-26 
fiŝa konservaĵo, ladfiŝaĵo:  
250-56 
fiŝa vosto: 145-27 
fiŝa vosto: 145-47 
fiŝa vosto: 145-50 
fiŝa vosto: 145-53 
Fiŝadsporto: 243 
fiŝaĵo: 77-12 
fiŝaro; fiŝosvarmo: 93-28 
fiŝaŭkcia halo: 381-58 
fiŝbarko, lugro: 244-1 
Fiŝbredado: 242 
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fiŝbredado: 242-1-17 
fiŝfadeno: 243-33 
fiŝforko: 53-64 
fiŝhaveno: 381-56 
fiŝhoko: 243-49 
fiŝista tenajlo: 243-11 
fiŝkorbo: 243-4 
Fiŝoj (Pisces): 4-67 
Fiŝoj, amfibioj kaj reptilioj: 
182-182 
fiŝoj: 182-1-19 
fiŝokula objektivo: 267-49 
fiŝosta kudrero: 254-7 
fiŝosta supreniro: 119-18 
fiŝovejo: 242-10-17 
fiŝpasejo: 243-61 
fiŝpasteĉo: 250-43 
fiŝtena reto: 243-7 
fiŝtranĉilo: 53-63 
fiŝtranĉilo kaj fiŝforko; 
fiŝmanĝilaro: 53-9 
fiŝtranĉilo: 243-13 
fiŝvenda halo: 381-57 
fiŝvergoj, fiŝkanoj: 243-21-28 
Fjorda marbordo de 
Norvegujo [parta bildo]: 15-4 
fjordeca marbordo de ŝlesvig-
Holstinio, glaciaĵa pejzaĝo kun 
longe etendiĝantaj margolfoj: 15-7 
fjordo (subglaciaĵa fandakva 
defluejo): 15-8 
flagaro: 79-37 
flageto indikanta ventoforton, 
en nodoj (1 nodo = 1 marmejlo 
en horo = 1,852 km/h): 9-11 
flageto por ĉiamgasto: 76-37 
flaghisilo: 377-10 
flagmasto: 67-87 
flago: 61-1-4 
flago de la eŭropa Konsilio: 61-14 
flago de la Unuiĝintaj Nacioj: 
61-13 
flago; truflageto: 110-50 
flagofosto; flagmasto kun 
pomo: 61-1 
flagoj de internaciaj 
organizaĵoj: 61-13-15 
flagomasto kun hisita verda 
flago, indikanta sendanĝerecon: 
95-3 
flagostajo: 377-11 
flagostango; flagmasto: 66-4 
flagostango; flagomasto: 87-48 
flagoŝnuro: 61-2 
flakono por rivelsolvaĵo: 268-9 
flakonoj kun ĥemiaĵoj: 73-18 
flakonoj por rivelenzoj*, rivel-
haltigenzoj*, kolorrivelenzoj*, 
blankfiksenzoj* kaj 
stabiligenzoj*: 268-10 
flamajuto: 294-26 
flamajuto: 294-32 
flamengo; fenikoptero: 84-53 

flamforma frezilo: 29-33 
flamo, el kiu fenikso 
renaskiĝas: 145-12 
flamoŝirmilo: 67-27 
flamregulilo: 259-31 
flamtran ĉaj maŝinoj : 294-21 
flamtubo: 173-7 
flanela tuko: 281-48 
flanĝiga, bordera kaj latvolva 
maŝino: 278-25 
flanĝo: 283-18 
flanĝo: 296-2 
flanĝo: 296-5 
flanka alo: 393-2 
flanka aspekto: 269-56 
flanka brakŝloso kun 
gambofikso: 117-10 
flanka cilindroŝildo: 371-76 
flanka direktalo: 385-33 
flanka diskrura pozo: 115-3 
flanka dorsa staro: 113-23 
flanka duflugila pordo: 367-9 
flanka enirejo: 149-15 
flanka eskalo: 360-9 
flanka fendo: 35-64 
flanka fendo: 35-69 
flanka fronta eksterstaro: 113-26 
flanka fronta staro: 113-22 
flanka galerio: 372-57 
flanka hardivido: 40-16 
flanka hoko: 117-33 
flanka kargadpordo: 382-14 
flanka keglo (peono): 123-4 
flanka kilsono: 378-55 
flanka koridoro: 361-14 
flanka kuŝpozo; flanka kuŝo: 
115-46 
flanka lampo (ĉi tie:  verda 
triborda lampo; analoge:  ruĝa 
baborda lampo): 377-15 
flanka longerono: 393-4 
flanka pesilo: 115-31 
flanka piedpuŝo; piedoteĥniko: 
117-19 
flanka plataro: 378-48 
flanka pordo: 362-18 
flanka pordo: 362-3 
flanka portalo: 154-13 
flanka postfenestro: 344-21 
flanka poŝo kun zipo: 39-15 
flanka sekco: 67-2-11 
flanka spagato: 115-14 
flanka subveturŝirmilo: 347-9 
flanka ŝovopordo (ŝarĝa 
pordo): 347-32 
flanka ŝverto* (stabiligilo): 
374-7 
flanka turnebla tabulo; klapebla 
flankotabulo: 72-16 
flanka turniĝo sur ĉevalo: 114-31 
flanka unumana kuŝapogo; 
flanka deklivo: 115-25 
flanka velurstrio: 38-14 

flanka vido: 314-23 
flanka zipo: 39-36 
flankaparatoj: 406-24-73 
flankbarbetoj: 40-27 
flankdilo; fostodilo: 46-27 
flanke fendita jupo: 35-39 
flankenmoveblaj sokradoj aŭ: 
217-72 
flankfasada fenestro; gabla 
fenestro: 44-12 
flankfendaĵo: 36-50 
flankfiksilo: 16-58 
flankglavo; flanka stabiligo: 
99-59 
flankigo de brakoj: 115-48 
flanklinia juĝisto: 109-20 
flanklinio ĉe parludo: 109-47 
flanklinio ĉe solludo: 109-48 
flanklinio por parludo: 109-4 
flanklinio por solludo (vira, 
virina): 109-3 
flanklinio: 107-9 
flanklinio: 109-37 
flankmoreno: 13-58 
flanknavo: 153-77 
flanknavo: 154-2 
flanknervuro; flankripo: 188-31 
flanko: 19-43 
flanko de violono kun ripoj: 
141-4 
flanko, vango: 285-23 
flanko; mantelo: 170-40 
flanko: 141-25 
flanko: 215-43 
flanko: 241-28 
flankofenestra aerajuto: 344-55 
flankofenestro de stirejo: 362-20 
flankoflosilo: 378-39 
flankokabla kantilevra bremso: 
340-27 
flankokiraso: 147-86 
flankolardo: 250-30 
flankoledo: 253-61 
flankomotoroj: 384-29 
flankonaĝado; rampnaĝado; 
kraŭlo: 98-33 
flankoplektaĵo: 289-18 
flankopoŝo: 36-68 
flankorudro: 372-6 
flankoŝelaĵo de randtrabo: 272-55 
flankotrola ŝipo: 375-80 
flankradiko: 188-18 
flankŝanĝilo: 16-57 
flankŝoso: 188-23 
flanktranĉa tenajlo: 280-58 
flankvajco: 285-37 
flankvido; silueto deflanka: 65-27 
flara ĵĉasado; rajdĉasado 
(simile:  vulpoĉasado)): 105-
41-50 
flaraĵmetisto: 105-48 
flaraĵosako, sako kun bestofek-
aĵo por fari flarspuron: 105-49 
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flava balzamino; netuŝumino: 
195-11 
flava bazkoloro: 166-22 
flava emberizo: 180-5 
flava irido: 213-8 
flava jasmeno: 191-4 
flava karto: 107-65 
flava korpo; luteo: 25-14 
flava lupeno: 222-17 
flava ovoflavo: 227-35 
flava sako kun verda punkto 
por pakumrubo: 81-5 
flava turnoluma avertolampo: 
82-63 
flava, mikskoloro el ruĝa kaj 
verda, komplementa koloro de 
blua: 166-16 
flava: 166-2 
flavagordo: 268-47 
flavbrusta arao: 181-2 
flavetufa kakatuo: 181-1 
flavopresa stacio: 333-28 
flegilarujo: 33-19 
flegolikvo (puriga likvo) por 
kontaktlensoj: 263-27 
fleksebla stango; kontrolporda 
fosto: 119-23 
fleksilo: 290-39 
fleksoformo: 279-83 
flintotuba vakumanometro 
(por mezuri malaltajn 
premojn) (20-22): 172-19 
flirtantaj veloj; tremantaj veloj: 
101-8 
flokoj: 318-29 
flokoj: 318-3 
flora ruŝo; flora falbalo: 35-50 
floranta abrikotbranĉo: 212-39 
floranta avelbranĉo: 212-53 
floranta branĉo: 212-31 
floranta ĉerizbranĉo: 212-3 
floranta grosbranĉo: 211-4 
floranta juglandbranĉo: 212-45 
floranta kaj fruktanta planto: 
211-19 
floranta pirujbranĉo: 211-35 
floranta planto: 196-38 
floranta planto: 200-53 
floranta pomujbranĉo: 211-55 
floranta ribobranĉo: 211-16 
floraranĝo: 78-38 
florbedo; randbedo: 204-19 
florbedo: 207-37 
florbedo: 84-41 
florbranĉeto kun amentoj:  
189-16 
florbranĉeto kun femalaj floroj: 
200-50 
florbranĉeto kun hermafroditaj 
floroj: 200-12 
florbranĉeto kun pasintjara 
amento: 189-32 
florbranĉeto: 189-2 

florbranĉeto: 189-34 
florbranĉeto: 189-39 
florbranĉeto: 189-51 
florbranĉeto: 189-54 
florbranĉeto: 189-66 
florbranĉeto: 189-71 
florbranĉeto: 190-33 
florbranĉeto: 196-3 
florbranĉeto: 200-23 
florbranĉeto: 200-27 
florbranĉeto: 200-3 
florbranĉeto: 200-31 
florbranĉeto: 200-41 
florbranĉeto: 200-47 
florbranĉeto: 200-8 
florbranĉeto: 201-22 
florbranĉeto: 201-26 
florbranĉeto: 201-30 
florbranĉeto: 201-38 
florbranĉeto: 201-42 
florbranĉeto: 202-17 
florbranĉeto: 202-24 
florbranĉeto: 202-37 
florbranĉeto: 202-49 
florbranĉeto: 202-54 
florbrasiko: 209-31 
florbrasiko: 252-79 
florburĝono; post sekigo:  
kariofilo: 200-28 
florburĝono: 188-26 
florburĝono: 211-29 
florburĝonoj: 192-14 
florbutiko: 358-48 
flordesegnaĵo; florumita ŝtofo: 
36-81 
florenca ĉapelo, larĝranda pajla 
ĉapelo: 42-22 
florgirlando: 124-14 
florgrapolo: 192-33 
Florĝardeno: 203 
flor ĝardeno: 203-1 
florkaliko (sepaloj): 211-10 
florkesto: 79-11 
floro (laŭlonga sekco) kun 
stiluso, ovario kaj stamenoj: 
191-5 
floro [de supre]: 202-56 
floro [defronte]: 192-6 
floro [defronte]: 193-20 
floro [laŭlonga sekco, sen 
korolo]: 202-18 
floro [laŭlonga sekco]: 200-18 
floro [laŭlonga sekco]: 189-62 
floro [laŭlonga sekco]: 191-14 
floro [laŭlonga sekco]: 192-15 
floro [laŭlonga sekco]: 192-24 
floro [laŭlonga sekco]: 193-16 
floro [laŭlonga sekco]: 193-19 
floro [laŭlonga sekco]: 193-46 
floro [laŭlonga sekco]: 193-6 
floro [laŭlonga sekco]: 201-3 
floro [laŭlonga sekco]: 201-47 
floro [laŭlonga sekco]: 202-57 

floro [laŭlonga sekco]: 202-65 
floro [sekco]: 196-30 
floro senigita de la korolo:  192-21 
floro: 188-25 
floro: 188-56 
floro: 189-17 
floro: 189-35 
floro: 189-40 
floro: 189-52 
floro: 189-55 
floro: 191-11 
floro: 191-31 
floro: 191-7 
floro: 192-7 
floro: 193-23 
floro: 193-3 
floro: 193-40 
floro: 194-11 
floro: 194-2 
floro: 194-23 
floro: 196-18 
floro: 196-22 
floro: 196-34 
floro: 196-39 
floro: 196-49 
floro: 196-59 
floro: 200-29 
floro: 200-4 
floro: 200-42 
floro: 200-55 
floro: 201-12 
floro: 201-17 
floro: 201-27 
floro: 201-31 
floro: 201-36 
floro: 201-39 
floro: 211-6 
floro: 214-10 
floro: 214-19 
floro: 214-22 
floro: 221-42 
floro: 222-14 
floro: 222-7 
floroj; (bukedo): 50-14 
floroj: 194-5 
floroj: 376-59 
florpoto; plantopoto: 206-8 
florspiko: 201-62 
florspiko: 201-66 
florspiko: 202-63 
flortigo, penduklo: 212-6 
flortigo: 201-7 
flortipoj: 196-11 
florujoj; florkestoj: 44-19 
florvazo; vazo: 50-13 
florvazo: 127-4 
florvazo: 376-58 
flosalo: 388-3 
flosdoko: 378-35 
flosdoko: 381-16 
floselevatoro: 382-31 
flosgruo: 381-10 
flosgruo: 382-36 
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flosiga stanbano sub 
ŝirmogaso: 317-16 
flosilo: 102-40 
flosilo: 244-2 
flosilo: 279-15 
flosilo: 371-39 
flosilo: 388-6 
flosiloj: 243-15-20 
flosilŝakto: 371-40 
floskompaso (magneta 
kompaso): 379-40 
floso: 382-45 
flosponto kun du pontonoj 
(kontroli ĉu vere!!!!!): 17-45 
flosramo: 382-47 
fluakva fiŝkaĝo: 242-1 
fluaperturo: 371-63 
fluatilo*: 281-7 
fludirekto: 15-24 
flueja piliero: 369-54 
fluganta anasaro (plumĉasaĵo): 
239-47 
fluganta hundejo (bizara 
aermodelo): 103-83 
flugbato: 109-31 
flugboato: 388-1 
flugbreto: 230-61 
flugfendo: 230-60 
flugferdeko; surferdekigejo: 
67-12 
flugferdeko: 67-2 
flugfolio; propagandilo; 
varbilo: 69-12 
flughavena fajrobrigadejo:  
389-7 
flughavena restoracio: 389-19 
Flughaveno: 389 
flughaveno: 390-1 
flugila krano: 279-35 
flugiletaj ŝelkoj: 34-17 
flugilhava afido: 175-16 
flugilhava afido: 235-40 
flugilhava formikino: 175-22 
flugilhava sundisko: 152-12 
flugilmarkilo: 227-41 
flugilo (posta flugilo): 175-36 
flugilo kun ĉirporgano: 233-9 
flugilo: 145-17 
flugilo: 145-30 
flugilo: 145-56 
flugilo: 145-65 
flugilo: 241-81 
flugilo: 241-84 
flugilvejno; flugila nervuro: 
175-37 
Flugosporto I: 103 
Flugosporto II (glisado): 104 
flugpozo: 119-62 
fluklapo; fluvalvo: 67-78 
flumetro (mezurilo): 229-4 
fluo (flulinio): 370-6 
fluoreska flosilo: 243-20 
fluoreska tavolo: 400-19 

fluoreskaj strioj: 400-18 
flupelata kablopramo, 
malgranda riverpramo 
senmotora: 370-49 
flurektilo: 387-7 
flusbaseno: 306-45 
fluteto; fifro, malgranda 
kverfluto: 141-31 
fluto; granda fluto; kverfluto: 
141-32 
fluto: 161-47 
foino; mustelkato: 185-18 
fojero: 5-27 
fojno: 228-13 
fojnorikolto : 216-20 
fojnorulaĵo: 215-55 
fojnosekiga krado: 216-30 
fojnosekiga kruco: 216-31 
fojnosekiga tripiedo: 216-32 
fojnrastilo: 219-15 
Fojt- [Voith]-transmisiilo kun 
inversigilo: 366-74 
foko: 185-24 
fokuloj: 185-22 
fokusiga spegulo (konkava 
spegulo): 307-18 
fokusoj de elipso [F1; F2]: 170-
25 
fokusoj de hiperbolo [F1; F2]: 
170-27 
foldokejloj : 296-73-74 
foldomaretelo: 290-34 
foldomartelo: 278-14 
foldorulo: 283-30 
foldotegolo: 275-59 
folia nektarujo: 212-21 
foliakselo kun akselburĝono; 
bulbilo: 188-27 
foliakselo kun bulbilo: 193-38 
foliarbaro: 17-4 
Foliarboj: 189 
foliarkrono; helmkrono: 62-13 
folibalailo: 84-68 
folibeto: 209-28 
folibranĉeto de vimeno: 189-29 
folibranĉeto: 189-27 
folibranĉeto: 201-61 
foliburĝono: 212-56 
folibutono: 236-54 
foliegbuteo por fari knikfaldon: 
338-11 
foliegeniga tablo: 338-25 
foliegeniga tablo: 338-9 
foliegmagazeno: 338-26 
foliegpresa ofsetmaŝino: 333-10 
foliingo: 188-91 
foliingo: 221-21 
foliingo: 221-9 
foliklepitelĉeloj: 25-7 
foliklo: 188-101 
foliklo: 25-15 
folikrono: 153-41 
folikrono: 202-29 

folio (grenfolio): 221-8 
folio de blanka poplo: 189-23 
folio de pomarbo: 211-56 
folio de tremolo: 189-21 
folio: 188-21 
folio: 188-28 
folio: 189-68 
folio: 191-16 
folio: 191-25 
folio: 191-3 
folio: 196-17 
folio: 196-20 
folio: 196-47 
folio: 202-55 
folio: 211-5 
folio: 90-43 
foliobendo: 153-54 
folioformoj: 188-33 
folioj: 192-28 
folioj: 196-43 
folioj: 229-28 
foliostoko: 324-20 
foliotipoj: 196-54 
folipakitaj kargadunuoj: 381-42 
folirastilo: 208-3 
folirastilo: 84-67 
folisaketo: 229-29 
folisako: 353-10 
folisuĉilo: 353-9 
foliŝrumpiga maŝino: 382-12 
foliŝrumpiga tunelo: 229-24 
foliveldilo: 229-28 
folklora robo: 35-49 
fon-tolo: 137-10 
fonetika skribo (fonetika 
transskribo): 164-14 
fonpeniko: 157-9 
fonŝmiraĵo: 281-6 
fontana akvoŝprucaĵo; 
akvoradio; ŝprucradioj: 84-22 
fontanbaseno: 84-24 
fontano: 84-21 
fontano: 84-62 
fontano: 97-7 
fonto: 17-82 
fontoĉambro: 80-24 
fontoinstalaĵo: 80-24-39 
fontopluma poŝdozometro:  
2-15 
fontoplumo: 409-10 
fontoplumo: 72-37 
fontotruto: 182-15 
fora (sentondra) fulmado: 9-30 
forcejo; plantodomo; 
varmodomo: 207-4 
forcepso: 31-46 
forcitaj floroj: 207-24 
forfalaĵujo: 410-10 
forfikulo: 233-12 
forflukanaleto; kanaleto por 
piedlavado: 98-19 
forĝiloj : 290-22-39 
Forĝisto I: 290 
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Forĝisto II (agrokultiva 
teĥniko): 291 
forĝisto: 290-40 
forĝita najlo: 274-94 
forĝmartelo: 290-23 
forĝofajrujo kun fajro : 290-1-8 
forĝofajrujo : 290-1 
forĝofajrujo: 291-34 
forĝtranĉilo: 290-38 
forigeblaj manikoj; alzipitaj 
manikoj: 38-32 
forigitaj fruntharoj: 41-3 
forĵetaĵujo: 84-43 
forĵibo: 373-23 
forka kro ĉetado: 254-28-29 
forka muntaĵo: 265-24 
forka tenonumo: 274-85 
forkbumo: 94-20 
forko: 265-12 
forko: 53-57 
forkobranĉo: 339-17 
forkoĉarelo: 313-17 
forkodentoj: 53-59 
forkokapo: 339-16 
forkokruco; latronkruco; 
jansenisma kruco; ipsilon-
kruco: 199-62 
forkondukilo de radiatoro: 308-13 
forkondukilo de varmakvo: 
308-9 
forkonduko de rubakvo: 309-38 
forkonduko de varmego 
(energiproduktado): 1-64 
forkonduktilo de trotensio: 
304-35 
forkoŝafto (stirilŝaftingo): 339-15 
forkotenilo: 53-58 
forlasita galerio: 297-40 
forlasita min(ej)o: 17-34 
forlavpelvo (por fekaĵoj): 28-21 
form-arko: 37-20 
formatŝablono (poŝta sablono, 
kovertoŝablono): 395-16 
formatŝanĝilo: 133-58 
formdona plato: 251-72 
formdona stacio: 229-35 
formfiksiĝo; barto: 37-18 
formkonstrua ludo: 71-19 
formoj de kristanaj krucoj: 
199-55 
formoj de oksidceramikaj 
ĉizoplatoj: 302-47 
formoj kaj partoj de 
tegmentoj: 274-1-26 
formovita vertikala duobla 
pordo: 119-51 
formŝtipo: 42-2 
formularfakaro: 414-21 
formularujo: 413-15 
formularujo: 414-25 
forna fumtubo: 127-7 
fornobenko: 76-51 
fornokahelo: 76-50 

fornoklapo: 251-89 
fornopordo: 127-9 
fornoŝakto: 300-7 
fornoŝirmilo; ekrano: 127-10 
foroptero kun oftalmometro kaj 
oftalmoligia refraktometro: 
263-53 
forprenebla kapuĉo; 
forbutonebla kapuĉo: 36-18 
forsegilo por subarbaj 
kreskaĵoj: 237-32 
forsitio: 191-1 
forsta laboristo turnanta 
trunkon: 237-18 
forsto, arbaro: 237-1-14 
forstoficejo: 17-3 
forstosekcio: 237-2 
forstrekenda interpunkciaĵo: 
326-31 
forstrekenda litero aŭ vorto: 
326-37 
forstuma traktoro (por 
transporti staplitajn kaj 
rubarbajn trunkojn ene de la 
arbaro): 238-27-31 
Forstumado I: 237 
Forstumado II: 238 
forstumado: 237-4-14 
forstvojeto; intersekcia pado: 
17-112 
forsuĉa ventolilo: 304-20 
forsuĉilo de rubaero: 246-15 
forsuĉilo de vaporoj: 47-22 
forsuĉinstalaĵo por ellasgasoj: 
348-45-48 
forsuĉtubo por 
solvenzovaporoj: 335-25 
forsuĉtubo: 295-15 
forŝovebla ŝirmilo: 406-55 
fortakva bano por mordi 
kuproplaton: 159-51 
forte amplifa direkta anteno: 6-29 
fortigaj kuketoj: 112-31 
fortikaĵo: 17-74 
fortoferma baseno: 306-21 
fortreno; transporto: 26-44 
forturnebla ekrankadro: 330-3 
forturnebla pendregilo: 330-6 
forviŝ-protektitaj kasedoj:  
402-59 
forviŝbutono: 404-16 
fosforko: 219-14 
fosilo: 149-36 
fosilo: 354-5 
foslaboristo: 271-76 
fosmaŝino (vastlabora): 313-4 
fosmaŝino: 271-81 
fosta-patna bendo: 274-41 
fosta-patna bendo: 274-57 
fosto (vertikalo): 369-36 
fosto: 231-7 
fosto: 273-25 
fosto: 274-40 

fosto: 274-81 
fostoŝelaĵo: 272-11 
fostoŝelaĵo: 272-73 
fotelo de novarta stilo: 155-18 
fotelo: 50-23 
fotelo: 83-44 
foti malpermesite: 390-38 
fotilagorda selektilo: 269-38 
fotilagorda selektilo: 269-51 
fotilobjektivo: 266-25 
fotilobjektivo: 396-50 
fotilpostaĵo: 266-53 
fotilujo: 266-4 
fotilujo: 266-4 
fotilujo: 267-27 
fotoĉelo en kava akso: 133-49 
fotodiodo: 266-69 
fotoelektra sonreproduktilo 
(46-49): 133-45 
Fotografio I: 266 
Fotografio I: 266 
Fotografio II: 267 
Fotografio III: 268 
fotografisto: 117-49 
fotoj de ofertataj pladoj: 349-18 
fotokadro: 50-16 
fotokamero por film- kaj 
platokasedoj: 265-40 
fotokopiilo  (simple:  kopiilo): 
412-35 
fotometra fenestro: 266-2 
fotometra fenestro: 266-2 
fotometra fenestro: 266-23 
fotometra kasedo por 
grandbildaj fotiloj : 266-60 
fotometro por paper-
pligrandigo: 268-53-55 
fotometro: 269-44 
fotometro: 28-52 
fotomultiplikaj tuboj (FMT) 
por ruĝo, verdo kaj bluo: 329-7 
fotonmikroskopo: 264-34 
fotopapero: 268-30 
fotoplato: 127-52 
fotopolarimetro: 6-19 
fotoprintilo  aŭ fotopresilo: 
270-24 
Fotoreprodukado: 330 
fotoson-registrilo: 132-9 
fotosoniga kapo: 133-47 
fotosubskribo; fotokomento: 
165-24 
fototeodolito: 264-66 
fotovoltaa alo por elektra 
provizado: 394-2 
Fowler-klapo: 385-51 
fragmita kaj kareksa torfo:  
14-19 
fragmito: 196-23 
frago  ŝajnfrukto: 211-23 
fragujo specoj:  arbara, 
ĝardena, monata: 211-18 
frajo, fiŝovoj: 242-11 
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frakaso; smeŝo*: 110-17 
frakaso: 109-32 
frakaso: 109-56 
frako, societa vesto (17-19): 
38-16 
frakseno: 189-38 
fraktokumuluso (nuberoj kiel 
antaŭa, sed kun rondaj 
ŝvelaĵoj): 8-12 
fraktostratuso (rapidmovaj nub-
eroj sub nimbostratuso): 8-11 
frakturo: 164-3 
frakveŝto: 38-19 
frama segilo: 303-17 
frama segmaŝino: 303-14 
frama tablo: 285-62 
frambo, plurobla frukto: 211-30 
frambofloro: 211-28 
frambujo kaj rubuso: 211-27 
framfosto: 301-32 
framo (bicikloframo):  
339-27-31 
framo (el ligno aŭ ostoj, kovrita 
per fokfeloj): 161-13 
framo de originaltenilo: 330-15 
framo: 114-12 
framo: 140-33 
framo: 289-22 
framo: 332-20 
framo: 63-10 
framobazo: 336-24 
framokapo: 336-20 
frampremilo: 286-49 
framrisortaĵo kun ŝtalrisorto: 
340-22 
framstango: 121-5 
framtubo: 217-48 
franca flago:  trikoloro: 61-18 
franca kornobulko; farĉita 
kornobulko: 251-38 
franca monero de 1 eŭro: 60-47 
franca rapiro, pikarmilo: 111-38 
francaj ludkartoj: 90-37 
frangolo; ramno: 198-13 
franĝa stilo: 41-29 
franĝornamaĵo: 161-25 
Frankfurta kronkuko: 251-48 
frapakriga amboseto: 219-19 
frapakriga martelo: 219-17 
frapetmodlilo: 158-12 
frapilo por apencela zimbalono 
[Appenzell]: 140-35 
frapilo por valisa zimbalono 
[Wallis]: 140-34 
frapilo; maleo: 142-65 
frapilo: 141-56 
frapilo: 141-58 
frapilo: 289-36 
frapinstrumentoj: 141-51-61 
frapligno: 334-11 
fraplinio: 165-9 
frapmaŝino, senpolviga maŝino: 
284-4 

frapmuro: 123-71 
frapoplato: 142-80 
frappuriga maŝino: 318-30 
fregato de klaso "Bremen": 
66-53 
frekvencagorda turnobutono: 
401-55 
frekvencdividilo: 262-43 
frekvenckonvertilo aŭ LNB- aŭ 
BBB-konvertilo [LNB:  Low 
Noise Block, BBB:  basbrua 
bloko]: 397-16 
frekvenckonvertoro: 132-37 
fremdlingvaj gazetoj: 358-18 
fremdulgvidantino; ĉiĉeronino: 
84-27 
fresko (murpentraĵo): 157-40 
freŝ- kaj rubaera ŝakto: 246-14 
freŝa lakto: 252-102 
freŝa viando (ĉi tie steko): 252-73 
freŝaera aldukto: 300-17 
freŝaera aperturo: 67-73 
freŝakvujo: 92-21 
freŝigujo por ŝaŭmvino: 130-8 
freŝigujo por ŝaŭmvino: 78-61 
freŝvapora dukto: 306-40 
freto: 142-9 
fretplato; fingroplato: 142-8 
frezado kaj raspigo de gluota 
rando: 337-26 
frezaparato: 286-26 
freziloj:  globkapa kaj 
konuskapa: 29-32 
frezotablo: 303-26 
fridbretaro : 349-27 
fridejo: 248-21-24 
fridejo: 377-56 
fridejotransportbendo: 381-50 
fridfako; malvarmigejo: 47-39 
fridiga kompresoro: 246-22 
fridiginstalaĵo: 366-54 
fridoturo: 297-10 
frigano; granda tubetomuŝo: 
175-14 
frikanda peco: 249-12 
fringedoj: 180-2 
fringo (virbirdo): 180-4 
frisa galioto: 374-6 
Frisa terlango: 15-14 
friso; teatra ĉielo; ĉieltolo: 137-9 
fritkolbaso: 250-39 
frivoleca ruŝo; frivoleca 
falbalo; ruŝbordero: 36-30 
frizaĵlibro: 257-43 
frizaĵo kun buklotufo: 41-8 
frizaĵo, harfasono, hararanĝo: 
258-4 
frizejo: 390-22 
frizistino: 257-37 
frizisto (frizista majstro), 
barbirmajstro: 258-2 
frizokasko, harsekiga kasko: 
257-27 

frizolampo: 258-9 
frizospegulo: 257-22 
frizospegulo: 258-7 
frizotablo: 257-21 
frizotuko: 257-36 
frizotuko: 258-5 
frizutila ĵoj: 257-1-18 
frogalo: 356-25 
frogo: 356-24 
froko: 149-55 
fromaĝaj kraketaĵoj, fromaĝaj 
ĉipsoj: 252-63 
fromaĝbulo: 252-27 
fromaĝiga instalaĵo (kazeiga 
linio): 229-38 
fromaĝigejo: 229-47 
fromaĝigilo: 229-46 
fromaĝo; fromaĝpecetoj; telero 
da fromaĝo: 77-11 
fromaĝo: 349-29 
fromaĝo: 376-21 
fromaĝokloŝo: 48-6 
fromaĝoplado: 53-42 
fromaĝotranĉilo: 53-71 
fromaĝtorto: 251-29 
frondaro; arbokrono; supra 
branĉaro: 84-60 
fronta aergvidilo aŭ spojlero*: 
346-32 
fronta akvo- aŭ ŝaŭmoŝprucilo: 
82-66 
fronta anteno por radara 
avertosistemo: 65-37 
fronta apogo: 113-28 
fronta ascenda vento: 104-43 
fronta aspekto: 269-26 
fronta aspekto: 269-40 
fronta baskulo; horizontala 
pendo sur duringo: 113-56 
fronta diskrura pozo: 115-4 
fronta ekspluatado per 
karborabotilo en malkruta 
vejno: 297-43 
fronta ekspluatado per 
pneŭmata martelo en kruta 
kuŝejo: 297-41 
fronta forko : 339-15-17 
fronta glaco: 362-21 
fronta konektingaro: 406-8 
fronta kotŝirmilo: 339-18 
fronta kverstaro: 113-24 
fronta levilo: 218-25 
fronta pelakso: 218-23 
fronta pelŝafto: 218-26 
fronta pendo: 113-33 
fronta ponto: 115-24 
fronta pordego: 215-19 
fronta pordo kun rubaeraj 
fendetoj: 56-32 
fronta rado: 339-19-26 
fronta reflektilo: 339-10 
fronta ringo: 265-7 
fronta spagato: 115-15 
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fronta subsvingiĝo dorsen sur 
reko: 113-59 
fronta ŝovŝildo: 238-35 
fronta turniĝo dorsen: 113-60 
fronta turniĝo sur ĉevalo: 114-30 
fronta vajco: 285-30 
fronta vido; fronta silueto: 65-41 
fronta vido: 314-22 
frontaĵo de subframo: 360-13 
frontaksaĵo kun frontrada 
transmisiilo: 344-43 
frontbordero; pasamento: 35-45 
fronteĝa klapo: 385-37 
frontfaco de abutmento: 155-24 
frontfaco de ŝtupo: 276-33 
frontfaco de ŝtupo: 276-48 
frontfena reaktoro: 388-35 
frontfendaĵo: 36-41 
fronto de radioaparato; 
sonpanelo: 127-19 
fronto, kvertranĉo, finfaco: 
273-92 
frontoj kaj aerfluoj: 9-14 
frontono kun timpano (fasada 
triangulo): 153-4 
frontoplato de skribotablo:  
414-36 
frontoplato: 276-56 
frontopresa meĥanismo: 334-43 
frontpaĝo: 165-2 
frontrada akso: 339-67 
frontrada bremsodisko: 341-27 
frontrada diskobremso: 342-44 
frontrada nabo: 339-58 
frontrada pakaĵportilo: 340-34 
frontrada risortaĵo, hidraŭlika 
amortizilo: 340-21 
frontrada sako: 340-35 
frontrada tamburbremso: 341-46 
frontsidilo: 346-19 
frostiga kesto: 250-49 
frostiga kesto: 252-66 
frostigilo; frostujo: 47-42 
frostigita pretmanĝaĵo: 250-51 
frostigitaj pladoj: 252-70 
frostofako: 47-38 
frotgumo aŭ skrapgumo: 314-47 
frotgumo aŭ skrapgumo: 410-4 
frotilo: 159-13 
frotklingo: 314-49 
frotkrajono: 314-46 
frotligno: 159-63 
frotpeco: 360-34 
frotpecoj: 351-24 
frotpeniko (vitrofibra skrapilo): 
314-52 
frotrado de dinamo: 339-14 
frotrado: 140-26 
frotsurfaco: 259-24 
frotŝablono: 314-40 
frottabulo: 271-57 
frottranĉilo: 314-48 

frukotsuko; boteloj da 
frukotsuko: 77-21 
frukristana arto: 153-75-85 
fruktanta branĉo: 212-23 
fruktanta branĉo: 212-35 
fruktanta branĉo: 212-57 
fruktanta bran ĉo: 212-7 
fruktanta femala planto: 201-10 
fruktaro kaj unu frukto: 189-69 
fruktaro; sorparo: 189-44 
fruktaro: 189-22 
fruktaro: 191-8 
fruktaro: 192-18 
fruktaro: 201-56 
fruktaro: 202-32 
fruktaro: 214-15 
fruktĝardeno: 17-108 
frukto: 190-64 
frukto: 201-14 
frukto (akeno) kun egreto:  
196-12 
frukto (granato): 202-19 
frukto (guŝo): 202-45 
frukto (kapsulo): 201-21 
frukto (legumo; guŝo) 
[laŭlonga sekco]: 201-44 
frukto (multakena, dehiska): 
194-14 
frukto (silikvo): 214-23 
frukto (silikvo): 214-20 
frukto (verda migdalo): 202-39 
frukto [laŭlonga sekco] kun 
kerno; post sekigo kaj 
pulvorigo:  pipro: 200-39 
frukto [laŭlonga sekco]: 191-22 
frukto [laŭlonga sekco]: 192-19 
frukto [laŭlonga sekco]: 201-52 
frukto kun malkovritaj kernoj: 
192-12 
frukto- kaj legompesilo: 252-77 
frukto, akeno: 193-10 
frukto, akeno: 194-3 
frukto, akeno: 194-6 
frukto, akenoj: 193-37 
frukto, dehiska kapsulo: 193-17 
frukto, duvalva kapsulo: 189-19 
frukto, kapsulo: 193-24 
frukto, silikvo: 193-13 
frukto; akeno: 193-35 
frukto: 189-28 
frukto: 191-29 
frukto: 192-25 
frukto: 192-31 
frukto: 192-4 
frukto: 193-4 
frukto: 193-47 
frukto: 193-7 
frukto: 196-40 
frukto: 196-44 
frukto: 200-10 
frukto: 200-15 
frukto: 200-24 
frukto: 201-18 

frukto: 201-28 
frukto: 201-40 
frukto: 201-59 
frukto: 202-26 
fruktobranĉeto kaj femala 
florkonuso: 190-66 
fruktobranĉeto kun brakteo: 
189-47 
fruktobranĉeto kun samaroj: 
189-41 
fruktobranĉeto kun samaroj: 
189-50 
fruktobranĉeto: 189-11 
fruktobranĉeto: 189-18 
fruktobranĉeto: 189-3 
fruktobranĉeto: 189-31 
fruktobranĉeto: 189-36 
fruktobranĉeto: 189-56 
fruktobranĉeto: 189-64 
fruktobranĉeto: 190-40 
fruktobranĉeto: 190-51 
fruktobranĉeto: 190-59 
fruktobranĉeto: 190-63 
fruktobranĉeto: 190-70 
fruktobranĉeto: 200-2 
fruktobranĉeto: 200-37 
fruktobranĉeto: 201-34 
fruktobranĉeto: 202-38 
fruktofloraro (inseksa 
infloresko): 212-55 
fruktofloro (inseksa floro): 
212-46 
fruktograpolo: 211-13 
fruktoĝardeno: 215-15 
fruktoj, guŝoj: 192-34 
fruktoj: 188-99 
fruktoj: 50-32 
fruktokarno, pulpo: 211-26 
fruktokarno, pulpo: 211-38 
fruktokarno, pulpo: 212-9 
fruktomagazeno: 381-52 
fruktoplukilo: 208-22 
fruktoporta palmo; fruktanta 
palmo: 202-2 
fruktoskvamo: 190-67 
fruktosuka skatolo: 252-56 
fruktotigo (grapoltigo): 211-15 
fruktotorto: 251-28 
fruktotorto: 252-17 
fruktotorto: 75-12 
fruktotranĉilo: 53-70 
fruktujo: 53-44 
fruktujo; fruktopelvo: 50-31 
frunta arterio: 21-5 
frunta hartufo: 225-2 
frunta muskolo: 22-5 
frunta tubero: 19-10 
frunta vejno: 21-6 
fruntaj franĝoharoj: 41-11 
fruntala sinuso: 22-79 
fruntalo: 20-39 
frunto (10-11): 19-9 
frunto: 225-3 
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fruntolampo: 118-58 
fruntrimeno: 226-9 
fruntrubando; elasta 
fruntobendo; kontraŭŝvita 
bendo: 39-46 
fuel- aŭ brulaĵstangoj (nuklea 
brulaĵo): 306-4 
fuelcisterna ŝipo) de klaso 
"Ejfelo" [Eifel]: 66-96 
fuelĉeloj: 391-60 
fueldukto: 345-6 
fuelfiltrilo: 345-4 
fuelindikilo: 344-66 
fuelkrano: 343-76 
fuelmanometro: 386-19 
fuelpumpilo por kvar 
diversaj fuelspecoj: 350-29-39 
fuelpumpilo: 345-3 
fuelputo: 349-83 
fuelŝipo: 381-13 
fuelujo aŭ brulaĵujo: 342-48 
fuelujo aŭ brulaĵujo: 345-2 
fuelujo aŭ brulaĵujo: 347-22 
fuelujo integrita en la baborda 
alo: 65-26 
fuelujo: 366-56 
fuelujo: 386-48 
fuelujo: 391-56 
fuelujo: 392-19 
fuelujo: 392-27 
fuelujo: 392-43 
fuelujo: 6-24 
fuelujoj aŭ brulaĵujoj por 
helikopteroj: 299-18 
fuĝovojo: 390-14 
fuksio; noktkandelo; 
sonoriletoplanto: 205-3 
fulcilindro: 321-10 
fulgobroso kun frapglobo: 46-33 
fulgosako: 46-35 
fulmaro: 178-15 
fulmilo; fotofulmilo: 127-39 
fulmilo: 266-66 
fulmilŝaltilo: 266-32 
fulmlikejo; fulmoforigilo; 
fulmosuĉilo; fulmoŝirmilo: 46-31 
fulmolampo: 127-40 
fulmotondra fronto: 104-42 
fulmotondro: 9-29 
fum(for)suĉilo: 63-46 
fumadmalpermesa ŝildo: 359-22 
fumaĵejo: 250-17 
fumaĵita viando: 250-31 
fumaperturo: 161-17 
fumejo: 390-26 
fumellasilo: 217-33 
fumforiga tubo; fumforsuĉa 
tubo: 66-44 
fumforsuĉilo; tuboĉapo: 66-59 
fumgas-sensulfuriga instalaĵo: 
304-9 
fumgaslavilo: 81-27 
fumi malpermesite: 390-32 

fumĵetilo: 63-66 
fumkapuĉo, fumfunelo: 290-7 
fumkesta pordo: 364-26 
fumnubo: 82-28 
fumoklapo: 160-9 
fumotubo: 67-32 
fumotubo: 304-8 
fumotubo: 316-6 
fumotubo: 375-41 
fumotubo: 375-69 
fumotuboj de la elektrejo: 299-2 
fumotuboj: 364-8 
fumtuba ĉapo: 66-21 
fumtubo: 46-86 
fumtubo: 66-58 
fumtubo de konvertoro: 300-72 
fumtubo: 364-22 
fumtubo: 375-2 
fumtubo: 377-1 
fumtubo: 81-28 
fumturo; kamentubego: 17-37 
funda drentubo: 80-34 
funda elfluilo: 371-70 
fundamenta elstaraĵo: 276-3 
fundamenta fosto: 5-30 
fundamento el akvohermeta 
betono: 380-70 
fundmezura plumbaĵo: 243-59 
fundoflosilo: 378-40 
fundokruco: 289-21 
fundoplataro: 378-51 
fundorabotilo: 285-26 
fundoŝelaĵo de trabo: 272-56 
fundŝnuro: 244-15 
funebra vualo; vidvina vualo: 
149-39 
funebrantoj; funebrantaro: 149-
33 
funelfleksa maŝino: 278-30 
funelforma enfal(ej)o: 12-47 
funelforma enfluejo de Elbo, 
pro influo de la tajdoj 
malfermtenata riverenfluejo: 
15-21 
funelo: 141-44 
funelo: 142-75 
funelo: 173-16 
funelo de Buĥnero [Büchner] 
(buĥnera funelo; suĉfiltrilo; 
nuĉo*): 172-10 
funelo por seka malto: 246-20 
funelo: 141-39 
funelo: 268-12 
funelvolbo: 155-46 
funikulara vagono: 368-13 
funikularo aŭ kablotramo: 
368-12 
funkcibutonaro: 408-25 
funkcibutono (por korekto de 
prilumado, motoro kaj 
celkampo de memfokusado): 
267-3 
funkcibutonoj: 402-15 

funkcibutonoj: 402-64 
funkcibutonoj: 402-72 
funkcibutonoj: 407-12 
funkcibutonoj: 409-20 
funkcibutonoj: 410-25 
funkcibutonoj: 412-43 
funkcibutonoj: 412-59 
funkcibutonoj: 412-66 
funkcielektaj butonoj: 344-87 
funkciiga areo: 398-16 
funkciiga kaj agorda panelo 
kun paperindekso kaj cifereca 
elmontro: 268-54 
funkciiga kaj regopupitro:  
335-28 
funkciiga panelo: 320-2 
funkciiga panelo: 363-32 
funkciiga panelo: 400-31 
funkciiga panelo: 406-38 
funkciiga panelo: 406-68 
funkciiga pupitro: 347-16 
funkciiga pupitro: 354-38 
funkciiga surfaco por vidigo en 
LKV: 269-13 
funkciiga surfaco: 269-8 
funkciiga surfaco: 270-28 
funkciiga ŝranko: 348-33 
funkciiga tabulo, grafika 
cifereciga tabulo: 357-73 
funkciigaj butonoj por 
bildodirektoj: 407-40 
funkciigaj butonoj: 270-45 
funkciigaj butonoj: 402-24 
funkciigaj elementoj de 
servoinstalaĵoj: 363-29 
funkciigaj elementoj de trakcia 
regado: 363-30 
funkciigaj elementoj: 386-26 
funkciigilo de indukt-intermite 
aŭtomata trajnsekurigo: 366-14 
funkciigilo de indukta 
trajnosekurigilo: 365-38 
funkciigilo: 220-36 
funkciindikaj lumdiodoj: 407-11 
funkciklavoj: 406-26 
funkciosago: 267-78 
funkciselektilo: 267-9 
furaĝbeto: 222-21 
furaĝlivera bendo kaj 
trinkoniploj: 227-22 
furaĝo en konservujo: 349-38 
furaĝpakilo por grandaj ruloj: 
216-41 
furaĝpakilo: 216-38 
furaĝplantoj, kampe 
produktataj : 222-1-28 
Furaĝplantoj: 222 
furaĝrako (por vintra nutrado): 
239-32 
furaĝrulo: 216-37 
furaĝsilo: 215-25 
furaĝujoj: 375-67 
furo, ĉasputoro: 239-28 
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furumado (subtera ĉaso de 
kunikloj): 239-27 
furumisto: 239-29 
fustbutono; pomelo: 111-41 
fusto: 111-42 
fusto: 123-57 
fusto: 152-27 
fusto: 240-3-4, 6, 13 
fusto: 285-24 
fuŝaĵmezuro: 302-58 
futbalŝorto: 107-48 
futbalŝtrumpo: 107-49 
fuzelaĝalkroĉa garnaĵo: 393-5 
fuzelaĝo: 103-18 
fuzelaĝo: 386-54 
fuzelaĝo: 388-2 
fuzelaĝo: 388-9 
fuzelaĝo: 63-92 
G-maĵoro aŭ e-minoro: 138-56 
gabla tegmenta kantilevro: 274-3 
gablo, pinjono: 275-25 
gablo; pinjono; flanka fasado: 
44-11 
gablo: 274-5 
gabloranda superstaraĵo; elstara 
gablorando: 44-8 
gablorandaj platoj: 275-80 
gafa topvelo: 373-31 
gaflifto: 373-49 
gafoŝnuro: 373-70 
gafovelo: 374-1 
gainkombineo: 37-32 
gajna loto: 126-50 
galanteriaĵa sekcio (73-79): 
83-72 
Galanterio kaj akcesoraĵoj: 
43 
galanterio; ornamaĵoj: 42-4 
galeo: 334-6 
galerio; pulbalkono: 136-19 
galerio: 148-25 
galerio: 245-32 
galeripluhaka maŝino: 297-46 
galero [15-16-a jc.]: 372-44-50 
galeruloj: 372-48 
galino: 224-19-26 
galinsogo: 214-31 
galopĉevalo, konkursĉevalo: 
105-38 
galopego: 225-43-44 
galopejo; galopvego: 105-40 
galopkonkurso; vetgalopado: 
105-38-40 
galopo: 225-42 
galvaniza pelvo: 331-4 
galvanizejo: 331-1-6 
Galvanoplastiko kaj 
kli ŝofarado: 331 
galveziko; ĥolecisto: 23-45 
galveziko; kolecisto: 23-14 
gamanoktuo: 234-51 
gamaradiado: 1-49 

gamaradiado (dura 
rentgenradiado): 1-42 
gamaŝo; krurmufo; kruringo: 
105-33 
gamaŝpantalono: 34-52 
gambleva sido: 115-13 
gambo: 19-86 
gambokruce [croisé]: 135-18 
gamboŝirmilo: 295-9 
gamboteniloj: 28-7 
gambovjolo; basvjolo: 140-23 
ganto de kampludisto; 
ĵetoganto: 108-49 
ganto de kaptanto; kaptoganto: 
108-50 
ganto; longa ganto: 130-26 
ganto: 108-44 
ganto: 109-75 
gantoj: 353-7 
gantra lumĵetilo; gantra 
reflektoro: 131-53 
gantujo: 344-103 
garaĝdomo: 18-13 
garaĝo kun ilarejo: 44-26 
garaĝo: 45-22 
garbejo: 215-29 
gardisto; plaĝogardisto: 95-16 
gardopozicio: 111-33 
gardoturo: 147-17 
gardoturo: 147-35 
gardrelo: 272-43 
gardrelo: 378-69 
gargarujo; tralavujo; 
vazolavujo: 47-8 
gargojlo: 154-31 
garnita pantranĉo: 53-40 
garnituro de ŝlifodiskoj: 263-37 
garnituro por hundoj: 223-
37-40 
garnituro salujo-piprujo: 349-15 
garolo: 179-14 
gas- kaj akvoaparatoj: 279-
12-25 
gas- kaj akvoinstalisto: 279-1 
gas-aldukto: 300-28 
gasa akvovarmigilo: 279-12 
gasa fajrilo (unufoje uzebla 
fajrilo): 259-30 
gasaldukto: 293-24 
gasbalono: 103-55 
gasbotelaro: 294-1-7 
gasbotelujo; gasboteloj: 92-25 
gasdukto: 300-18 
gaseldukto kun krano: 173-63 
gaseligo el koaksigaj fornoj: 
309-16 
gasellasa masto: 375-39 
gasforiga truo; fumgasa truo; 
fumellasa truo: 66-79 
gasforno: 279-25 
gasforsuĉilo: 309-21 
gaskanalo: 304-19 
gaskolekta kondukilo: 309-17 

gaskolektujo: 309-25 
gaskompresoro: 309-26 
gaskrano: 173-6 
gaslava botelo: 73-27 
gaslutilo: 279-74 
gasmalvarmiga instalaĵo: 299-27 
gasmalvarmigilo: 309-19 
gasmalvarmigo: 309-29 
gasmezurilo: 309-31 
gasmiksaĵa regilo: 386-31 
gasnombrilo: 279-5 
gasodukto: 352-21 
gasoellasiloj: 67-92 
gasojlujo, dizelpetrolujo: 299-13 
gasojlujo: 375-65 
gasojlujo: 377-80 
gasojlujo: 380-67 
gasokonektilo: 73-19 
gasolampo: 92-44 
gasopiŝta repuŝfortigilo: 63-27 
gasregilo: 386-30 
gassekigo: 309-30 
gasto: 76-36 
gastofotelo: 409-21 
gastoseĝo: 414-37 
gastroknemio: 21-62 
gasujo: 297-12 
gasvarmiga kamero: 300-29 
gaŭĉoboto; vakerboto: 58-9 
gaŭĉoĉapelo; vakerĉapelo: 85-42 
gaŭĉoludo; vakerludo; 
vakerspektaklo: 85-39-49 
gaŭĉotrajno; vakertrajno: 85-39 
gaŭĝo de anguljunto: 295-34 
gaŭĝo: 317-66 
gaŭĝobrakoj: 295-36 
gazbindita paĝobloko: 338-22 
gazetara foto: 165-23 
gazeteliga aparato: 335-29 
gazetkapo: 165-4 
gazobendo: 336-13 
gazonbordero: 354-50 
gazono: 110-43 
gazpakita torfo: 207-31 
geamantoj; gekisantoj; amparo: 
84-73 
geedza blazono: 62-14-15 
geedziĝantoj; gefianĉoj; 
nuptoparo: 199-14 
Gejger-nombrilo [Geiger]: 2-19 
gejsero: 12-10 
gejŝo (40-42): 161-39 
gelatenrulo: 159-12 
genealogiaj signoj: 164-57-61 
genera ĉelo; gameto: 24-49 
Generala geografio III: 13 
generatora parto (akumulilo): 
266-65 
generatora startigilo: 366-30 
generatora transformilo kaj 
enretigejo: 306-55 
generatoro de altfrekvenca 
kurento por ablacio: 30-43 
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generatoro kun direktoŝanĝa 
motoro: 307-3 
generatoro: 304-23 
generatoro: 306-11 
generatoro: 307-12 
generatoro: 343-45 
generatoro: 365-46 
generatoro: 377-74 
generatoro: 82-52 
generatortestilo: 348-55 
generatorujo (kovrujo de 
generatoro): 307-15 
genisto: 192-20 
geno: 24-20 
genua muntaĵo: 265-21 
genua ŝvelklapo: 143-47 
genuartiko: 159-30 
genufleksa starto: 116-4 
genulevila transmisiilo: 334-21 
genulevila transmisiilo: 336-29 
genuo: 19-88 
genuo de ellastubo: 343-41 
genupeco: 147-53 
genustaro: 115-7 
genuŝirmilo por kurboveturo: 
106-37 
genuŝirmilo: 121-17 
geodezio (termezurado): 16-
47-63 
geologiaj cirkonstancoj de 
forlasita salminejo preparita 
kiel deponejo de radioaktivaj 
rubaĵoj (atomrubo): 306-60-71 
geologio: 13-1-61 
geometria vico; geometria 
progresio kun la formulo an = 
a0x qn [ĉi tie:  a0= 2; q = 2]: 
168-12 
geometriaj figuroj: 72-80 
geometriaj simboloj: 168-21-24 
geometriaj solidoj: 170-30-46 
geotrupo; sterkoskarabo: 175-42 
gepardo; ĉasleopardo: 186-8 
geranio: 194-24 
gerbero*: 203-27 
germana dogo: 223-19 
germana flago: 61-16 
germana haltohundo: 223-26 
germana levado: 136-3 
germana manskribo: 164-11 
germana monero de 1 cendo: 
60-38 
germana monero de 10 cendoj: 
60-41 
germana monero de 2 cendoj: 
60-39 
germana monero de 2 eŭroj: 
60-44 
germana monero de 20 cendoj: 
60-42 
germana monero de 5 cendoj: 
60-40 

germana monero de 50 cendoj: 
60-43 
germana ŝafhundo, lupohundo: 
223-20 
germanaj emblemoj:  
90-42-45 
Ges-maĵoro aŭ es-minoro:  
138-68 
Gibraltara Markolo: 16-25 
giĉetejo: 395-1 
giganta korpo: 145-41 
giganta mitulkankro 
(Gigantocypris agassizi): 187-1 
giganta mokbalono; giganta 
balonfiguro: 124-60 
giganta naĝringo: 97-5 
giganta rado; radego (27, 28): 
126-26 
giganto; titano: 145-40 
gigo por unuremila kvaropo 
kun stiristo; turista gigo: 99-
23-30 
gimnasta benko: 113-14 
gimnasta ĉemizeto: 113-61 
gimnasta klabo: 114-38 
gimnasta pantalono; 
gimnastikpantalono: 113-62 
gimnasta pilko: 114-34 
gimnasta ringo: 114-44 
gimnasta rubando: 114-47 
gimnastaj ŝuoj; gimnastaj 
pantofloj; gimnastikpantofloj: 
113-63 
gimnastaj ŝuoj; gimnastaj 
pantofloj: 114-50 
gimnastaj vestaĵoj: 113-61-63 
gimnastaj vestaĵoj: 114-49, 50 
gimnastika ansoĉevalo; 
gimnastika flankĉevalo; 
ansoboko: 113-5 
gimnastika ĉevalo; longa 
saltboko sen ansoj; senansa 
ĉevalo: 113-1 
gimnastika ĉevalo; senansa 
flanka saltboko: 114-1 
gimnastikejo: 88-25 
gimnastikinstruisto; 
gimnastikgvidanto: 88-35 
Gimnastiko I: 113 
Gimnastiko II kaj ritma 
sportgimnastiko: 114 
Gimnastiko: 115 
gimnastiko: 95-13 
gimnastikpilko: 112-35 
gimnastikpilko: 71-44 
gimnastikpilko: 88-27 
gimnastikringegoj: 88-36 
gimnastiktapiŝo: 71-45 
gimnastilaj ekzercoj:        
113-48-60 
gimnastilaj ekzercoj:        
114-15-32 

gimnastiloj de vira olimpika 
gimnastikado: 113-1-11 
gimnastiloj de virina 
olimpika gimnastikado:     
114-1-6 
gimnastiloj kaj helpiloj de 
lerneja kaj sportkluba 
gimnastikado: 113-12-21 
gimnastiloj kaj helpiloj de 
lerneja kaj sportkluba 
gimnastiko: 114-7-14 
ginekologiaj kaj 
rektumologiaj 
esplorinstrumentoj (4-17): 
28-3 
gingivo; dentokarno: 22-17 
gipsmiksujo: 287-18 
gipsmodelo; gipsmuldaĵo:   
158-4 
gipsmuldilo por argilmuldado: 
316-22 
gipso: 281-2 
gipso: 310-21 
gipso: 310-5 
girlando; festono: 154-54 
giroskopa horizonto: 386-3 
giroskopa kapusindikilo: 386-13 
giroskopa kompaso: 379-45 
gisa pieda tubo; gisa malsupra 
tubo; piedtubo: 44-53 
gisita krudŝtalbloko: 301-23 
gisto: 251-59 
gitaristo: 130-32 
gitaro: 142-12 
glacefolio: 268-61 
glacia kafo; glacikafo: 75-30 
glaciaĵbulo: 126-56 
glaciaĵĉareto: 126-37 
glaciaĵkaliko: 75-23 
glaciaĵkesto: 349-56-59 
glaciaĵo sur tigo aŭ 
tigoglaciaĵo: 349-58 
glaciaĵo; glaciaĵkonuso; 
glaciaĵkorno: 126-55 
glaciaĵo: 349-57 
glaciaĵpokalo: 349-59 
glaciaĵpokalo: 358-46 
glaciaĵpokalo: 77-47 
glaciaĵvendisto: 126-36 
glacideklivo; firndeklivo; 
neĝodeklivo: 118-19 
glacigrimpado; glacigrimpa 
teĥniko: 118-19-24 
glacigrimpanto: 118-20 
glacihakilo: 118-41 
glacihokea boto: 120-23 
glacihokeisto: 120-18 
glacihokeo: 120-18-27 
glacijaĥto: 120-35 
glacikresto; firnkresto: 118-26 
glacikubetoj: 130-10 
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glacimartelo; kombinita 
martelo por glacio kaj roko: 
118-42 
glacipendaĵo; glacistalaktito, 
glacibarbo: 122-5 
glacipioĉ(et)o: 118-21 
glaciponto; firnponto: 118-29 
glacirivero; valglaĉero 
(riverforme malsupreniĝanta 
glaĉero): 13-52 
glacirompa ŝipo aŭ 
glacirompilo: 375-32 
glacirompilo: 369-56 
glacispiralo: 118-46 
glaciŝranko; fridujo: 47-37 
glaciŝranko; fridujo: 54-30 
glaciŝraŭbo: 118-45 
glaciŝtipado: 120-28-30 
glaciŝtipanto; glaciŝtipisto: 
120-28 
glaciŝtipo: 120-29 
glaciŝtupo: 118-22 
glacitavolo; glacikovraĵo: 122-20 
glaciujo; glaciskatolo; 
fridskatolo: 92-49 
glaciujo: 78-59 
glacivelado: 120-35-37 
glacivelŝipeto; glacivelboato: 
122-21 
glaco aŭ ventoŝirmilo: 344-11 
glacviŝaj gumoj: 349-73 
glacviŝilo: 344-8 
glaĉera rivereto: 13-57 
glaĉera tablo (granda ŝtono 
liberkuŝa sur glaĉero): 13-61 
glaĉerfendo: 118-28 
glaĉerfronto: 13-56 
glaĉero; glacikampo: 118-27 
gladantino: 255-24 
gladilaro (2-21): 56-1 
gladilplando: 56-8 
gladiltenilo; gladilanso: 56-10 
gladiolo: 203-29 
gladiolo: 213-11 
gladita remburŝtofo: 255-32 
gladobreto kun kovrotuko: 56-17 
gladostablo: 255-23 
gladotabuleto por manikoj: 56-21 
gladotabulo; gladotablo; 
gladostablo: 56-16 
glano, frukto: 189-4 
glano; balano: 23-83 
glano: 90-42 
glasbretaro: 76-9 
glaso da akvo: 76-40 
glaso por blanka vino: 53-81 
glaso por digestigaĵo: 53-87 
glaso por ruĝa vino: 53-82 
glasoj: 126-4 
glasoj: 77-6 
glasorako: 129-3 
glasrako: 78-66 
glata gladfalta pantalono: 38-24 

glata poliestera filamentfadeno: 
322-32 
glata rulmantelo: 354-32 
glata ŝtofo: 321-39 
glata tegaĵo: 276-40 
glata vizaĝo; glatrazita vizaĝo: 
40-28 
glatatuba kanono: 63-63 
glate kunligate: 139-33 
glate ŝlifita glitlameno de 
rapidsketilo: 120-17 
glatferdeka ŝipkorpo: 66- 2 
glatferdeka ŝipkorpo: 67-22 
glatiga martelo: 290-35 
glatiga mastiko: 281-3 
glatiga rabotilo: 285-15 
glatiga rabotilo: 287-1 
glatiga trabo: 354-39 
glatiga trulo: 271-56 
glatiga trulo: 281-11 
glatigilo: 325-37 
glatigo de gluota rando: 337-25 
glatranda; integra: 188-48 
glavo; stabiligtabulo; 
stabiligilo: 94-35 
glavujo: 94-25 
glazurita reliefbriko; 
kahelmozaiko: 152-20 
gleĥomo: 193-18 
glicirizaĵfadeno: 349-54 
glikolo: 322-27 
glisado laŭ deklivo: 104-45 
glita flosilo: 243-15 
glitbenko: 302-31 
glitdanĝero: 390-39 
glitejo; glitvojo: 87-13 
glitejo: 122-16 
glitfenestro: 361-38 
glitilo; glit ŝuo: 120-36 
glitilo: 121-11 
glitlameno (kversekco): 120-12 
glito; duobla aĉakaturo: 139-16 
glitotablo: 336-27 
glitotrabo: 319-4 
glitpecoj: 141-49 
glitreloj: 382-50 
glitringa aŭ kolektoringa korpo: 
307-13 
glitstangoj por ilaro; 
pendostangoj; glitpendigaj 
reloj: 30-12 
glitŝnuro: 376-30 
glitŝtonado; kurlingo* : 120-31-34 
glitŝtonisto; kurlingisto*: 120-31 
glitŝtono; kurlinga ŝtono*: 120-32 
glitvalva regobielo: 364-30 
glitvalva skatolo: 364-31 
glitvojo: 133-31 
globa frezilo kun tenilo: 260-7 
globa lampo: 78-4 
globa pintosignalo: 380-21 
globartika kapo: 266-46 

globartika telemanipulilo:    
2-38 
globartiko: 2-41 
globcisterno: 375-37 
globdentaro: 412-34 
globforma arĝenta ujo kun 
kovrilo, parte orumita kaj 
ĉizelita: 156-156 
globforma bovisteo; 
polvofungo; fungo-ovo: 199-20 
globforme pritondita arbo: 84-12 
globĵetisto: 116-48, 49 
globkrajono: 408-30 
globkrajono: 414-26 
globlagro (rullagro): 296-69 
globlagro: 339-65 
globmuelilo por muelado kaj 
kirlado de ŝtonfaruno: 310-8 
globmuelilo: 310-22 
globoĉapo: 412-33 
globoj kaj gutoj : 43-72 
globringo kun globoj en 
globlagro: 339-74 
globskribilo: 395-9 
gloksinio*: 205-7 
glua, flava salvio: 210-13 
gluado de librodorso: 336-16 
glubastoneto aŭ premgluilo: 
410-11 
glubendilo: 410-13 
glubendorulaĵo: 410-15 
glubinda maŝino: 337-22 
glubindilo  por termobindaĵoj: 
412-69 
glucilindro: 337-10 
gluetikedoj por specialaj 
poŝtaĵoj (ekz. aerpoŝto, 
ekspresa letero): 395-19 
gluiza maŝino por plena, 
fasona, randa kaj stria gluizado: 
338-31 
gluiza rulo: 338-33 
gluizado: 337-27 
glumo: 221-11 
gluo por ŝmirmaŝino: 281-26 
gluo; glutubo: 71-4 
gluoj: 325-24 
glupantalono; stegopantalono; 
plandorimena pantalono: 36-63 
glupeniko: 336-17 
glupeniko: 72-59 
glupoto: 338-32 
glupremilo: 325-35 
gluranda notbloko: 410-20 
glusurfaco: 72-51 
gluŝmirilo: 286-27 
gluta ŝakto: 311-57 
glutea faldo: 19-56 
gluteo; sidvangoj (fam:  
postaĵo, pugo): 19-54 
glutubo: 72-52 
gluujo aŭ glupoto: 336-18 
gluujo; glupoto: 72-58 
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gluujo: 285-13 
gluujo: 337-9 
gluvarmigilo kun akvobano: 
285-12 
gokarto*: 106-51 
golarko: 108-34 
golejareo: 107-5 
golejfosto: 107-37 
golejo (36, 37 k. 40): 107-35 
golejo: 120-27 
golejo: 98-41 
golejreto: 107-40 
Golfa Fluo: 16-31 
golfbastono; golfklabo: 49-15 
golfbastonoj; klaboj:         
110-53-55 
golfĉemizo: 39-25 
golfeca terbordo de la 
Danciga golfo: 15-13 
golfejo: 110-38 
golfeto formita pro 
strandmoviĝo: 15-12 
golfludanto ŝotonta: 110-44 
golfo; golfludo: 110-38-55 
golfo: 14-8 
golfpilko: 110-51 
golfsako: 49-16 
Golgi-aparato: 24-8 
golisto; golulo: 98-42 
gollinio: 107-7 
golula ganto: 107-19 
golulo de la kapta teamo: 108-28 
golulo: 107-10 
golulo: 108-40 
golulo: 120-25 
gongo: 117-46 
gorĝa foso: 19-27 
gorĝo: 19-26 
gorĝo (ruĝo): 62-29 
gorĝo: 225-16 
gorĝoŝirmilo: 147-42 
gorĝotubo: 275-30 
gorĝrimeno: 226-11 
gorilo: 186-21 
gotika arto (gotiko):          
154-22-41 
gotika konstrusistemo:     
154-28-36 
gotika preĝejo: 154-28-41 
gotika skribo: 164-1 
GPS-ricevilo aŭ sputnika 
birilo [GPS:  Global 
Positioning System]: 379-30 
gradigo; divido laŭ gradoj; 
gradaro: 72-20 
gradotabulo de urinsedimentoj: 
28-56 
gradreto de Tero: 16-1-7 
grafa krono: 62-46 
grafika interfaco de teksto- 
kaj paĝaranĝilo: 328-14 
grafika presejo: 159-27-64 

grafika prezentado (diagramo): 
314-11 
grafika tabulo: 315-20 
grafikaĵo: 328-22 
grafikaĵo: 329-22 
Grafiko: 159 
grafita krisolo, fandvazo: 260-10 
grafitaĵingo: 314-60 
grafitaĵingo: 314-67 
grafitaĵo: 314-51 
grafitio; stukoskrapaĵo: 157-41 
grajlo, etgrajna hajlo: 9-26 
grajneca surfaco: 159-47 
grajno, grensemo: 221-13 
grajnopinto: 240-72 
grajnoreporta tabulo: 217-15 
grajnotransporta ŝraŭbo: 217-18 
grajnuja luketo: 217-23 
grajnujo: 217-20 
gramofonfunelo; sonfunelo: 
127-35 
gramofonkesto kun sononadlo: 
127-34 
gramofono (33-36): 127-32 
gramofono (sondiskilo):    
401-19 
gramofono: 54-9 
gramofonskatolo; 
gramofonkesto: 127-36 
granatarbo; granatpuniko: 
202-16 
granda akso: 170-23 
granda betujo kun optimum-
igita ŝutkonuso: 217-76 
granda brammasto: 373-7 
granda bramtopo: 373-53 
granda bramvelo: 372-53 
granda buntpego: 178-32 
granda furaĝrulo: 216-40 
granda glutea muskolo: 21-60 
Granda Hundo kun Siriuso, la 
plej brila stelo (stelo de minus-
dua grado havanta magnitudon 
-1,6): 3-14 
granda islama maŭzoleo: 151-22 
granda lepioto: 199-30 
granda memfokusa celkampo: 
267-63 
granda merĝo: 178-19 
granda nukleo; granda kerno: 
176-12 
granda paruo: 180-8 
granda pektoralo: 21-36 
granda pieriso, granda 
brasikpapilio: 234-25 
granda pinĉtenajlo: 253-41 
granda preĝejo kun du turoj; 
ĉefpreĝejo: 17-52 
granda reĝvela jardo: 373-43 
granda reĝvelo: 373-66 
granda ronda (ŝultra) muskolo: 
21-55 
granda sinjoreca ĉapelo: 42-14 

granda spegulo (indika 
spegulo): 379-22 
granda suba bramvela jardo: 
373-41 
granda suba bramvelo: 373-64 
granda suba topvela jardo:  
373-39 
granda suba topvelo: 373-62 
granda superrigarda monitoro: 
70-12 
granda supra bramvela jardo: 
373-42 
granda supra bramvelo: 373-65 
granda supra topvela jardo: 
373-40 
granda supra topvelo: 373-63 
granda tombokamero kun 
sakrofago: 152-2 
granda topmasto: 373-6 
granda topo: 373-52 
granda trituro; kresta trituro: 
182-20 
Granda Ursino kun la duobla 
stelo Mizaro kaj Alkoro: 3-29 
granda ursopapilio; bruna 
arktio (Sp. Arctia caja): 183-9 
granda zigoma muskolo: 22-7 
grandbilda kamerao: 264-25 
grandbrutoj : 224-1-2 
grandciterna kamiono: 82-64 
grandformata balgofotilo: 
266-48 
grandformata manfotilo 
(ĵurnalista fotilo): 266-35 
grandjardo: 372-37 
grandjardo: 373-38 
grandĵibo: 373-22 
grandkupea vagono de 2-a 
klaso [baza konturo]: 363-16 
grandkupeo de la 1-a klaso: 
363-12 
grandmastaro: 373-5-7 
grandmasto: 372-40 
grandmasto: 373-5 
grandmasto: 374-22 
grandsmasto: 374-33 
grandvelo (kvadrata velo):  
372-33 
grandvelo: 373-61 
grandvelo: 374-11 
grapolo: 188-74 
grasa histo: 22-69 
grasa tiparfasono: 326-9 
grasbaka instalaĵo: 251-83-85 
graskorpeto; grasbulbeto: 24-11 
grasujo: 251-84 
gravedeco en frua fazo (ĝis 12a 
semajno): 25-38 
gravedeco: 25-30 
gravura globo: 260-34 
gravuracida trogo kun 
gravuracido kaj flankoŝirma 
likvo: 331-24 
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gravuracida trogo: 331-31 
gravuracida trogo: 335-16 
gravuraĵjo; grafikaĵo; bildo: 51-23 
gravuraĵo (monogramo): 43-41 
gravuraĵo: 240-28 
gravurita flanko: 331-45 
gravurita presrulo: 321-28 
gravurlakaĵo: 156-156 
gravurnadlo: 159-16 
greftado: 206-30 
greftilo; greftotranĉilo: 206-32 
greftobranĉeto; greftovergo: 
206-39 
grejhundo, angla leporhundo: 
223-29 
grejsa akvujo: 156-156 
greka kruco: 199-57 
greka levado: 136-1 
greka monero de 1 eŭro: 60-46 
greka skribo: 163-15 
greka vazo (kun survaza 
pentraĵo kaj grekaj ornamaĵoj): 
153-51 
grenado: 63-23 
grenfolio: 221-19-22 
grenfunelo: 245-14 
grenkampa krizantemo: 214-7 
grenkampo: 216-35 
grenmuelilo: 47-4 
grenoj (greno, grajnofruktoj, 
cerealoj): 221-1-37 
grenrikolto kaj preparo de 
sembedoj: 216-33 
greso; herbo: 188-90 
grifa ungego: 145-15 
grifelujo; ujo por 
ardezokrajonoj: 127-69 
grifo: 145-13 
grimpado (rokgrimpado): 
118-2-18 
grimpebla tegmento: 87-47 
grimpejo;  grimpoframo:    
87-34 
grimpfero; dekdenta grimpfero: 
118-52 
grimpjako: 118-6 
grimpoboteto: 118-49 
grimpokrampoj; eskalaj feraj 
krampoj: 80-28 
grimpokuloto: 118-7 
grimpoplanto: 204-6 
grimporeto: 87-37 
grimporeto: 97-18 
grimpoŝnuro: 113-19 
grimpoŝnuro: 118-12 
grimpoŝnuro: 71-42 
grimpoŝnuro: 87-35 
grimpozono: 118-60 
grimprozo sur spalirarko: 204-13 
grimptigo: 209-10 
griza ardeo: 178-22 
grizoskalo; skalo de la grizoj: 
166-27 

gropa stucita ĉevrono: 274-63 
gropa tegmento: 274-10-15 
gropeĝa ĉevrono: 274-62 
gropeĝa tegolo: 275-8 
gropfirsta tegolo: 275-9 
gropkiraso: 147-88 
gropo: 225-31 
gropo: 274-11 
gropo: 275-10 
groprimeno: 226-32 
groptegmenta lukarno*: 274-13 
groptegmento kun 
patnotegmenta ĉarpentaĵo: 
274-60 
gros(arbust)o: 211-3 
grosfloro [pligrandigita]: 211-8 
groso, grosbero: 211-11 
groto: 84-1 
grubrako: 272-36 
grubrako: 382-37 
gruĉareto: 378-14 
gruĉareto: 378-28 
gruframo: 382-41 
gruhelikoptero: 388-16 
gruistejo, gruista kajuto: 272-35 
grukablo: 378-13 
grumasto: 378-12 
grumasto: 378-27 
grumo; servoknabo; lakeeto: 
78-18 
grumotoro: 311-27 
grundmura foso: 271-75 
grundmuro: 273-28 
grundo; 12-oble 12 metra 
grundareo: 114-6 
grundo: 276-9 
gruo; altgruo: 55-39 
Gruo: 3-42 
gruo: 66-88 
gruo: 81-22 
gruobrako: 82-59 
gruokuvo: 300-65 
grupeto da arboj; arbogrupo: 
84-61 
grupinĉilo, trunkprenilo: 311-28 
grupo de direktaj antenoj: 391-62 
grupo de regraketoj: 391-61 
grupo de turistoj: 84-28 
gruponto: 378-11 
gruponto: 378-26 
grureloj: 378-24 
grustirejo aŭ grustira kajuto: 
378-16 
grustirejo: 82-61 
gruturo: 272-34 
gruza balasto: 359-9 
gruzamasiĝo: 13-49 
gruzvojo: 84-18 
gudrokaldrono: 354-41 
gudroŝpruca maŝino kun 
gudro- kaj bitumkuirilo:  
354-40 
gufo kiel logbirdo: 239-56 

gufo: 177-20 
guĝo; foldoĉizilo: 158-17 
guĝo: 159-8 
guĝo: 285-9-10 
gumrisorta ŝuo; senlaĉa ŝuo: 
58-34 
gumsolvaĵo: 159-49 
gumursetoj (fruktogumo):   
349-53 
gurdisto; gurdomuzikisto:   
126-39 
gurdo; ĉaretgurdo: 127-15 
gurdo: 126-40 
guŝo (legumeno): 188-102 
guŝo (legumo): 222-8 
guŝo [kversekco]: 202-46 
guŝo: 209-6 
gutangula ardezplato: 275-77 
gutaperkarbo: 201-37 
gutformo: 43-55 
gutigilo (kun kaŭĉuka 
kapuĉeto): 27-46 
gutigilo; gutflakono; 
gutonombrilo: 30-15 
gutolistelo: 153-15 
gutoplato; modilono: 153-12 
gutranda ardezvico: 275-76 
gutranda klinpeco: 274-31 
gutranda tegolo: 275-5 
gutranda tegolvico: 275-49 
gutrando: 274-4 
gutrando: 275-92 
gvanako: 184-35 
gvardianino: 124-65 
gvatisto; turgardisto: 147-9 
gvatnesto (gvatkorbo): 377-38 
gvatofenestro: 398-13 
gvatokamerao: 413-13 
gvatokamerao: 414-28 
gvatotrueto; spionileto; 
gvatoluketo: 49-33 
gvida foldo: 371-85 
gvida juĝisto: 117-41 
gvida lagro: 265-14 
gvidanto de elektoelsendo: 70-7 
gvidaparato por proktoskopo: 
28-16 
gvidartiko: 345-86 
gvideĝo: 407-22 
gvidekipaĵo  (supra parto) kun 
direktokapo: 63-73 
gvidilo de frezlameno: 320-48 
gvidmagnetoj: 30-30 
gvidostango: 355-25 
gvidostifto: 404-17 
gvidradaro por la armiloj: 66-35 
gvidrelo de antaŭvela ŝkoto: 
100-20 
gvidrulilo: 412-11 
gvidrulo kun bendalĝustigo: 
133-29 
gvidrulo: 311-5 
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ĝardena dianto, kariofildianto: 
213-7 
ĝardena eskalo: 204-9 
ĝardena hoso: 44-38 
ĝardena ilarejo; ĝardena budo: 
204-4 
ĝardena lageto; akvobaseno: 
203-17 
ĝardena lampo; ĝardena 
lumigado: 44-32 
ĝardena penseo: 213-2 
ĝardena satureo: 210-1 
ĝardena ŝovĉareto: 208-47 
ĝardena ŝprucigilo (25):   
208-24 
ĝardena vojeto; ĝardena pado: 
203-15 
ĝardena vojeto: 204-24 
ĝardenaj damaĝinsektoj: 234-
1-29 
ĝardenaj floroj: 213 
ĝardenaj kaj kampaj 
damaĝinsektoj: 234 
ĝardenbarilo (latbarilo): 204-11 
ĝardenheĝo: 203-10 
ĝardenhoso: 208-27 
ĝardeniloj: 208-1-52 
ĝardenisto; hortikulturisto: 
207-20 
ĝardenkulturo; hortikulturo: 
207 
ĝardenruĝvostulo: 180-13 
ĝardenseĝo: 44-44 
ĝardentablo: 44-43 
ĝemela acidgravura 
kli ŝomaŝino: 331-30 
ĝemelaj kolonoj: 155-6 
ĝemelkatapulto: 67-14 
ĝemeloj (Gemini): 4-58 
ĝemeloj kun Kastoro kaj 
Polukso: 3-28 
ĝemelŝpala bolto: 356-15 
ĝemelŝpalo: 356-14 
ĝemelŝpalo: 356-38 
ĝenerala botaniko: 188 
ĝenerala Geografio I: 11 
ĝenerala Geografio II: 12 
ĝenerala Geografio IV: 14 
ĝenerala Geografio V 
(marbordoj): 15 
ĝeneralaj nombrosimboloj 
(algebraj simboloj) (variabloj): 
167-9 
ĝerma disko: 227-32 
ĝerma veziketo: 227-33 
ĝermana remboato (Nydam-
ŝipo) [ĉ 400 p.K.]: 372-1-6 
ĝermantaj sporoj: 199-8 
ĝermburĝono: 188-98 
ĝermo: 221-16 
ĝermoforsuĉilo: 246-38 
ĝermplanto: 221-14 
ĝermradiketo: 188-96 

ĝermtigeto: 188-97 
ĝetkapo: 389-13 
ĝeto: 389-12 
ĝiba fronta kuŝapogo; fronta 
kaŭrponto: 115-23 
ĝinza jako; drelika jako; ĵinsa 
jako: 34-55 
ĝinza veŝto; drelinga veŝto:  
36-25 
ĝinzĉemizo: 38-58 
ĝinzo; drelika pantalono; ĵinsa 
pantalono: 34-56 
ĝinzo: 38-68 
ĝira akso: 303-54 
ĝirado: 101-27 
ĝirafdomo; ĝirafejo: 86-15 
ĝirafejo; liberaera parkparto 
(14-16): 86-13 
ĝirafmikrofono: 132-27 
ĝirafo: 185-5 
ĝirafo: 86-14 
ĝirbraka borma ŝino: 303-18 
ĝirbrako: 303-24 
ĝirbrako: 303-55 
ĝirfi ŝo kun kaŝita hoko: 243-45 
ĝirfi ŝo: 243-44 
ĝirindikilo (ĝirlumo): 351-22 
ĝirlampo aŭ ĝirindikilo: 344-46 
ĝirlumo aŭ ĝirindikilo: 342-16 
ĝirlumo aŭ ĝirindikilo: 342-49 
ĝirmandato (pagilo): 413-30 
ĝirokesto por enĵeti 
ĝirmandatojn kaj ĉekojn: 414-23 
ĝisgenua pantalono; 
pufpantalono: 127-66 
ĝiskalkulado: 117-42 
ĝistalia ĉemizeto: 39-29 
ĝustiga ŝraŭbo de la celsigno: 
240-30 
ĝustiga ŝraŭbo por pozicio: 10-10 
ĝustigilo por la amplitudo: 10-11 
ĝuŝo (legumo): 222-16 
H-mordaĵo: 226-52 
haĉeko (co-haĉeko); v-hoketo: 
164-56 
haĉita surfaco: 314-34 
hajlo: 9-27 
hakeĝo de pioĉeto: 118-39 
haketa tamburo: 217-29 
haketilo por kolbasaĵo: 250-21 
haketita viando: 250-44 
hakhojo: 219-12 
hakilo kun tenilingo, bronza 
hakilo: 146-23 
hakilo: 273-73 
hakmaŝino: 325-12 
haktablo: 250-26 
haligo (ebena insulo inundata 
dum sizigia tajdo): 15-28 
halmkonusoj; halmopecoj; 
halmofiguroj: 90-28 
halmo*: 90-26-28 
halogenlampo: 330-33 

halsado: 101-26 
halso: 94-15 
haltanonca tabulo; haltejŝildo: 
79-23 
haltejinsulo: 351-36 
haltejŝildo: 351-37 
halterado: 112-2-7 
halterista ŝirmozono: 112-6 
halterlevisto; halteristo; 
pezaĵlevisto: 117-2 
halterlevo; halterado: 117-1-5 
halteropcio; haltero: 112-26 
halterstango: 112-28 
haltiga butono: 262-14 
haltiga kojno: 272-40 
haltiga lato de dampilo: 143-40 
haltodilo: 276-10 
haltolokŝildo por indiki 
atendeblan haltolokon: 357-33 
haltostreko; haltolinio: 79-55 
haltostreko: 164-27 
haltoŝildoj por indiki la 
haltolokon de la trajnofronto: 
357-32-32 
haluksa abduktoro: 21-49 
halukso; pieda dikfingro: 19-93 
hamako: 71-35 
hamako: 92-64 
hamstro: 184-19 
hangaro de lunmodulo: 391-52 
hangaro; aviejo: 104-32 
hansa jolo (jolo kun unuecigita 
kilŝverto*): 100-47 
hararanĝo laŭ afrikeca stilo 
(por viroj kaj virinoj); 
afrohararo: 41-26 
hararanĝo: 162-9 
harbroso: 33-7 
harbroso: 51-33 
haregfasketo; ĉevalhara fasko: 
141-15 
haregoj: 241-57 
hareĝa liniilo: 293-63 
harema sklavino; odalisko: 
124-36 
harfaska banto: 40-5 
harfaskujo: 40-8 
harfiksa kombilo: 257-6 
harfiksaĵo en ŝprucigujo: 258-24 
harfirmiga ŝaŭmo: 257-40 
harflanko: 284-12 
harflanko: 284-17 
harflegaĵoj: 257-41 
harfoliklo: 22-71 
harforma broso, fasonbroso: 
257-17 
harheliko: 41-19 
haringo: 182-14 
harkrono: 40-24 
harlavilo : 257-30-32 
harlavilo : 258-12 
harlavujo: 257-31 
harlocio: 258-11 
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harmonia a-minora gamo kun 
toniko Gis: 138-47 
harmoniuma kesto: 143-49 
harmoniumo; lamenorgeno: 
143-45 
harnesa teksado: 319-1-14 
harnesfadeno: 319-7 
harneso: 319-6 
harnesringo: 319-8 
harnesŝnuro: 319-15 
harnestredo (faden-enigo en 
harneson): 323-5 
haro (mezurelemento de 
aerhumido): 10-9 
haro: 22-62 
harpeniko: 157-7 
harpinĉilo: 257-11 
harpingla ĝirejo; harpingla 
pordo: 119-50 
harpio: 62-37 
harpio: 145-60 
harplektaĵo, klasindiko de 
matadoroj: 128-25 
harplektaĵo: 40-35 
harplektaĵoj; pendaj plektaĵoj: 
41-20 
harplektaĵoj: 41-17 
harpuno (el osto): 146-3 
harpuno: 161-10 
harpuno: 93-24 
harsekigilo; harsekiga blovilo; 
feno: 57-41 
harstelo (Mentacrinus), 
marlilio: 187-3 
harŝprucaĵo, harfiksaĵo (en 
harŝprucujo, ŝprucdoso): 257-26 
harŝprucaĵo, harsprajaĵo: 252-47 
hartondilo: 257-7 
hartondilo : 258-35-38 
harvakso: 257-38 
haspela koloriga maŝino:  
321-19-23 
haspelaĵejo por ekspedo: 301-48 
haspelo kun fermitaj flankoj kaj 
stirataj risortaj dentoj: 217-5 
haspelo: 301-47 
haspelo: 321-20 
haspeloj: 243-29-34 
haspelregulilo: 217-6 
haŭlkapstano: 371-26 
haŭlo-kapstano: 66-23 
haŭltruo: 383-11 
haŭlvinĉo: 383-7 
haŭsera subtenilo: 383-10 
haŭsergvidilo: 383-9 
haŭsero aŭ haŭlkablo: 383-8 
haŭsero: 371-27 
haŭserpozicio ĉe rompiĝo de 
kunhaŭsero: 383-15 
haŭtflugilo: 235-12 
haŭtlocio*: 349-36 
haŭto: 22-61 
havajanino: 124-13 

havena hospitalo: 381-26 
havena industria kvartalo: 381-71 
havena pramo aŭ akvobuso: 
381-11 
havena treninstalaĵo: 383-13 
havena tunelo: 381-55 
havenbarĝo (distribua ŝipo): 
381-8 
havenenirejo: 380-41 
havenkvartalo: 381-1 
Haveno I: 381 
Haveno II: 382 
havenoficejo: 381-36 
hazardelekta butono: 401-61 
HD- aŭ AD-truo: 406-57 
HD-3,5-cola aŭ AD-disketo, 
moldisko [HD:  High Denity, 
AD:  altdensa]: 406-54 
hebrea skribo: 163-7 
heĝo kun akvofoso, fiksa 
obstaklo: 105-22 
heĝo: 17-98 
heĝo: 204-33 
heĝo: 44-60 
heĝotondilo: 208-49 
heĝotondilo: 287-55 
hejmpaĝo, startpaĝo de retejo: 
328-29 
hejmŝuo: 58-41 
hejt-oleo; mazuto: 46-54 
hejtataj glaceigaj ruloj: 325-47 
hejtebla platino: 336-26 
hejtejo: 207-7 
hejtejo: 46-40 
hejtgeneratoro: 366-39 
hejtila ampermetro: 366-18 
hejtila voltmetro: 366-17 
hejtilregulilo: 361-29 
hejtista sidilo: 364-39 
hejtoleŭjo: 366-75 
hejtotubo (premtubo): 207-8 
hejtotuboj: 364-17 
hejtrektifilo: 366-40 
hejtsistema dilatujo; ekspansia 
barelo: 46-25 
hejtvapora manometro aŭ 
vapormetro: 364-44 
helecregulilo: 400-33 
helena arto: 153-1-62 
helena duobla praŝalmo (4, 
5): 140-3 
helena teatro: 153-58 
heliantemo; sunrozo: 195-20 
helianto; sunfloro: 203-37 
helianto; sunfloro: 204-8 
helica finŝafto: 377-60 
helica glitilo (helicglitila 
transporto): 297-49 
helica logo: 379-49 
helica naboĉapo: 386-33 
helica pumpilo: 371-52 
helica rapidkirlilo: 232-5 

helica reaktoro, duŝafta 
propulsilo: 388-53 
helica ŝtuparo kun kolono: 
276-77 
helica ŝtuparo sen spindelo: 
276-76 
helica ŝtuparo: 380-64 
helicaj aviadiloj : 387-1-5 
helice alĝustigebla boltilo:  
279-67 
helico (por enakva moviĝo): 
63-71 
helico: 102-60 
helico: 103-28 
helico: 345-45 
helico: 371-58 
helico: 386-32 
helicoida aŭ arka dentaĵo: 
296-92-93 
helicoida cumo; zigzaga cumo: 
188-83 
helicosteveno: 378-74 
helicoŝafto: 388-62 
helicoŝafto: 67-59 
helicoŝirma listelo: 66-74 
helicoŝirmilo; helicujo: 66-40 
helicrada segmento: 345-43 
helicŝafta mufo: 377-59 
helicŝafto: 377-65 
helictranĉa plato: 260-15 
helictuba kondensilo 
(serpentotubo): 172-5 
helicturbina motoro: 64-16 
helika hararanĝo (sur la 
orelojn): 41-18, 19 
helika konko: 176-38 
helikokuko: 349-22 
helikopter-ferdeko 
(flugferdeko): 299-7 
helikoptera hangaro: 375-34 
helikopterferdeko 
(laborferdeko): 375-19 
helikopterferdeko: 384-16 
helikopterferdeko: 66-63 
helikopterhangaro: 67-38 
helikoptero: 388-11-28 
helikopteroj: 63-88-96 
heliozoo*; sunbesteto: 176-2 
helmo kun malfermita viziero: 
62-9 
helmo: 147-39-42 
helmo: 62-3 
helmokloŝo: 147-39 
helmornamajoj: 62-32-38 
helpaj signalflagoj; triangulaj 
flagetoj; helpovimploj: 61-27 
helpantinaj laboriloj (9-11): 
29-8 
helpantino; kaptantino: 114-16 
helpglavo; naĝilo: 94-28 
helpĝardenistino; ĝardenlabo-
ristino: 207-46 
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helpĝardenisto; 
ĝardenlaboristo: 207-45 
helpkameraisto: 131-42 
helpkontaktiloj: 305-62 
helpmaŝinejo: 67-56 
helpmotorejo: 377-70 
helpmotoroj: 377-71 
helpoparaŝuto: 103-31 
helpovoka numero: 396-6 
helpripo; aldona ripo: 104-12 
hemofiltrado (procedo de 
sangopurigado); sangofiltrilo: 
30-10 
hemostaza pinĉilo; sendenta 
arteriopinĉilo: 31-42 
hepata dukto: 23-48 
hepata ligamento: 23-43 
hepata lobo (unu el ambaŭ): 
23-44 
hepato [suprenfaldita] (43, 
44): 23-42 
hepato: 23-13 
heraldiko: 62-1-38 
Heraldiko kaj kronoj: 62 
herba lokusto: 175-10 
herbeja alopekuro, herbeja 
vulpovosto: 222-27 
herbeja festuko: 222-24 
herbejo: 17-17 
herbejo: 216-24 
herbo: 289-26 
herbokolektujo: 208-29 
herborastilo: 203-4 
herbotondilo: 208-48 
herbotufo: 193-44 
heredulino: 164-61 
heredulo: 164-60 
hererino*  (26-27): 162-25 
Herkulo: 3-21 
hermafrodita floro: 192-10 
hermafrodita floro: 200-14 
hermetika borderaĵo: 343-67 
hermo; hermesbusto: 153-49 
heroldo: 147-75 
hersa baraĵo: 371-82 
herso: 147-24 
herso: 371-87 
hibrida trifolio: 222-3 
hidralmanio*, hidroida polipo 
(Hidrallmania): 187-9 
hidrantŝlosilo; turnilo de 
hidrantkrano: 82-39 
hidrarga barometro; sifona 
barometro: 10-1 
hidrarga kolono: 10-2 
hidraŭla aldukto: 82-76 
hidraŭla alĝustigo de la 
profundeco: 218-49 
hidraŭla apogpiedo: 220-29 
hidraŭla apogpiedo: 238-45 
hidraŭla apogpiedo: 82-62 
hidraŭla arbofaliga kojno: 237-25 

hidraŭla cilindro por 
bremsklapo: 65-29 
hidraŭla instalaĵo: 137-50 
hidraŭla motoro: 82-32 
hidraŭla prempumpilo: 137-53 
hidraŭla pumpilo: 82-53 
hidraŭla savtondilego kun 
disstreĉilo (76, 77): 82-75 
hidraŭla sistemo; subtenilo: 5-11 
hidraŭla* aparato: 63-36 
hidraŭlaj piŝtoj: 137-60 
hidraŭlik-pneŭmata risortaro de 
la frontakso: 218-24 
hidraŭlika baskulplugilo , 
pendplugilo: 218-54 
hidraŭlika bobenregado: 220-31 
hidraŭlika brako por alĝustigo 
de ŝildoklino: 354-26 
hidraŭlika brako: 238-21 
hidraŭlika cilindro: 301-10 
hidraŭlika dukolona levaparato: 
348-74 
Hidra ŭlika inĝenierado: 371 
hidraŭlika instalaĵo: 246-13 
hidraŭlika kuplilo de 
martelbloko: 292-13 
hidraŭlika kuplilo: 218-65 
hidraŭlika levilo: 354-14 
hidraŭlika matricoprema 
maŝino: 331-7 
hidraŭlika prempumpilo: 331-11 
hidraŭlika ŝirmovalvo: 294-8 
hidraŭlika transmisiilo: 366-27 
hidraŭlika transmisiilo: 366-52 
hidraŭlike alĝustigebla 
spurmarkilo: 218-74 
Hidro de Lerno: 145-34 
Hidro: 3-16 
hidrofajniga instalaĵo: 298-45 
hidrogena malvarmigilo: 305-31 
hidrogena sondobalono: 10-56 
hidrogenaldukto: 173-12 
hidrogendukto: 393-51 
hidrokarito; ranmordo; 
ranmorda hidrokarito: 196-31 
hidroplano: 388-5 
hidrostatika ventolilmotoro: 
366-62 
higrografo: 10-50 
higrografo: 10-8 
higrometro; humidecindikilo; 
humidometro: 96-18 
hilo; rano: 182-24 
himantopo: 178-24 
himnaro; kantaro; kantolibro: 
148-30 
himnotabulo: 148-24 
hinda molosta fiŝo; hinda 
malakosteo* (Malacosteŭs 
indicus): 187-10 
Hinda Oceano: 16-24 
hinda ŝtalgrifelo, skrapilo por 
skribi sur palmopapero: 163-21 

Hindo-aŭstralia plato: 11-40 
hindua templokonstruado: 
151-11-13 
hioido: 23-4 
hiperbola pozicilinio 1-379-37 
hiperbola pozicilinio 2-379-38 
hiperbolo, koniko: 170-26 
hipifrizaĵo: 40-33 
hipocentro (elirregiono de 
sismaj movoj): 12-23 
hipodermo: 22-67 
hipofizo: 20-70 
hipokampo; marĉevaleto: 182-18 
hipokampo: 145-48 
hipopotamo: 184-36 
hipotalamo: 20-69 
hiraŭlika bremso: 366-44 
hirundvosta transplatumo:  
274-89 
hirundvostulo; hirundvosta 
papilio; makaono: 175-58 
hisopo: 192-5 
hispana grandsinjoro: 124-23 
histomo; ligmolekulo: 24-22 
historiaj notoj: 138-1-2 
Historiaj ŝipotipoj : 372 
histriko: 184-16 
hobiĝardenisto: 204-25 
hobojo (simile:  hobojo de 
Amoro; angla korno): 141-40 
hoka subdisketo: 339-61 
hokarko: 243-51 
hokaro: 233-38 
hokebatilo; hokeilo: 108-45 
hokedisko (ebonita disko):  
120-24 
hokegolejo: 108-39 
hokeilo; hokebastono: 120-19 
hokeisto; hokeludanto: 108-47 
hokeo; hokeludo: 108-38 
hokepilko (korko kovrita per 
ledo): 108-46 
hokeskalo: 82-33 
hokfi ŝado: 243-1-61 
hokfi ŝiloj: 243-11-60 
hokingo: 277-23 
hokĵeto: 123-15 
hoko - naskiĝanta terlango:   
15-17 
hoko (kun logaĵo): 244-27 
hoko por eskalo: 275-15 
hoko por neĝoretenilo: 275-16 
hoko por sako aŭ kasko: 341-4 
hoko por tolaĵoŝnuro: 46-23 
hoko supren; subhoko: 117-32 
hoko: 254-38 
hokoj: 243-49-55 
hokokejlo: 296-74 
hokopinto kun kontraŭhoko: 
243-50 
hokretira risorto: 293-49 
hokringo (hokplateto): 243-52 
hokstango: 230-67 
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hokŝnuro: 244-26 
hokŝraŭbo: 356-10 
holdo: 383-26 
holdo: 384-27 
holdoflanka kovrilo: 378-65 
holdofosto: 378-64 
holdofunda kovrilo: 378-66 
holdokovrilo: 378-65-66 
Homa anatomio I: 19 
Homa anatomio II: 20 
Homa anatomio III: 21 
Homa anatomio IV: 22 
Homa anatomio V: 23 
Homa anatomio VI: 24 
Homa anatomio VII: 25 
homa ĉelo kaj ĝiaj organetoj: 
24-1 
homa kapo: 145-23 
homa korpo (2-104): 19-1 
homa korpo kun pafarko kaj 
sago: 145-58 
homedoj; homsimioj: 186-18 
homfiksa ŝnuro: 376-27 
homluko [por eniri]: 283-21 
homluko: 80-51 
hompiramido: 125-26 
Homsavado: 384 
horagordilo kaj minutagordilo: 
262-3 
horakso: 265-18 
horangula akso; polusa akso:  
5-9 
horarlibro: 364-52 
hordeo (spiko): 221-26 
hordeolevilo: 246-33 
hordeosilo: 246-31 
horizonta monteto: 131-14 
horizontala akso: 303-53 
horizontala bazo: 264-71 
horizontala deviiga modulo: 
400-10 
horizontala disvolviĝo; 
horizontala ekspansio (ĝis 300 
km): 8-27 
horizontala etendiĝo; 
horizontala ekspansio; 
horizontala dilatiĝo (ĝis 10 
km): 8-34 
horizontala frezoŝafto: 303-32 
horizontala hidroizolaĵo: 276-4 
horizontala rulumskalo: 315-33 
horizontala sismografo: 12-31 
horizontala skafaldotubo: 272-48 
horizontala trunko-
bendsegilo: 311-50 
horizontala vinberpremilo: 232-22 
horizontale dubranĉa 
girlandarbo: 204-18 
horizontale enkonstruita 
unucilindra motoro: 106-46 
horizontale sinkroniga modulo: 
400-7 

horizontalo tra la tubaperturo: 
240-74 
horizontlumigiloj: 137-15 
horloĝa meĥanismo: 262-28 
horloĝekspono: 83-73 
horloĝista stablo: 261-2 
horloĝista tornomaŝino: 261-20 
Horloĝisto: 261 
horloĝisto: 261-1 
horloĝo: 344-67 
horloĝo: 365-37 
horloĝo: 366-16 
Horloĝoj: 262 
horloĝokesto: 127-59 
horloĝopendolo: 127-60 
horloĝuj-fermilo: 261-11 
horloĝujo: 262-18 
hormontrilo: 262-39 
horoskopo: 165-32 
horsto (altigita rokamaso inter 
du faŭltoj): 13-12 
horsto; tablomonteto: 14-36 
hortensio: 203-12 
hortikulturejo: 207-1-51 
hortulano: 180-6 
hos- kaj kablokonektoj por 
radiotelefono, aerprovizo kaj 
akva malvarmigo: 392-7 
hosbobeno: 220-30 
hosduŝilo: 57-44 
hosfiksilo: 348-31 
hosflosilo; pneŭmata flosilo: 
102-26 
hosfunelo: 348-47 
hosklemo (pinĉkrano): 173-30 
hoso de polvosuĉilo: 350-10 
hoso: 282-42 
hosoĉareto: 208-26 
hosokonektilo: 208-45 
hospendiga hoko: 350-11 
hospinĉilo: 48-25 
Hospitalo I: 30 
Hospitalo II: 31 
Hospitalo III: 32 
hospitalo kun operacia kajuto 
kaj revarmiga bankuvo: 384-21 
hostiingo; hostiluneto: 199-36 
hostikaliko: 199-53 
hostio; oblato: 199-28 
hostiskatolo; hostiujo: 148-8 
hostiujo; hostiskatolo: 199-51 
hotela fakturo: 78-11 
hotela koktelejo: 78-50 
hotelestro; hoteldirektoro: 78-19 
hotelgasto: 78-14 
Hotelo: 78 
hotelservisto: 78-17 
huffera muntaĵo: 265-25 
hufo: 225-26 
hufo: 241-26 
hufofera arko; hufa arko: 155-30 
hufofero de la muntaĵo: 5-10 
hufrudimento: 241-25 

hufrudimento: 241-62 
hufskrapilo: 226-56 
hufuloj; rema ĉuloj: 185-1 
huliganfrizaĵo: 40-30 
humamaso (kompoŝto, 
kompoŝtigita ĝardentero): 207-15 
Humbolda Fluo: 16-43 
humero: 20-16 
humida zono; humidejo: 14-26 
humidiga kuseno: 410-17 
humidiga meĥanismo: 333-2 
humidigaj ruloj: 333-22 
humidigaĵujo: 333-11 
humidigilo: 395-17 
humidimuna kablo: 280-42 
humidmezurilo: 314-44 
humidometro: 332-28 
humkovraĵo: 354-58 
humokribrilo; ĵetkribrilo: 207-13 
hundo; ĉi tie:  Leonberga 
hundo virseksa:  virhundo; 
inseksa:  hundino; juna:  
hundido: 224-16 
hundobroso: 223-37 
Hundoj: 223 
hundokombilo: 223-38 
hundokuko, hundbiskvito: 252-52 
hundorimeno: 223-39 
hundosledo: 122-27 
hundosledo: 161-3 
hungara selo: 226-37-44 
hupo: 342-6 
hurdiso*: 313-26 
hurdo: 116-8 
hurdokurado: 116-7, 8 
ĥaradrioformaj  birdoj (24-
26): 178-23 
ĥeliono; kareto: 182-28 
ĥemi-instruisto: 73-2 
ĥemiaj fibroj : 322 
ĥemiaĵoj por kolora rivelado: 
268-59 
ĥemiĉambro kun ŝtupare 
aranĝita benkaro): 73-1 
ĥemio I: 172-172 
ĥemio II: 173 
ĥimero: 145-18 
ĥirurgia sekcio (ĥirurgia kli-
niko): 31-1 
ĥirurgiaj instrumentoj:  31-33 
ĥirurgo; operaciisto; 
operacianto: 31-4 
ĥitonakto*, marrozo 
(Chitonactis): 187-20 
ĥolecista dukto: 23-47 
ĥoledoĥo; ĥoledukto: 23-46 
ĥorejo: 154-4 
ĥronometro: 32-36 
iama fluejo; meandro; morta 
riverbranĉo; eksrivero: 17-75 
ICE® (interurba ekspreso): 359-18 
ico aŭ blato: 396-37 
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icokarto por modulado de la 
parolista voĉo: 398-22 
idbulbo: 206-29 
identa al (signo de identeco): 
168-16 
identa ekvacio; identaĵo [a, b, 
c:  literaj simboloj 
reprezentantaj ĝeneralajn 
nombrojn, variablojn]: 168-5 
idlonabo kun nabobremso: 
339-69 
idolo de prapatro: 162-17 
idolo, homfiguro el bakita 
argilo: 146-20 
iglo, kupolforma neĝdometo: 
161-4 
iglotendo: 92-31 
ikozotetraedro; dudekvaredro; 
pentagon-trioktaedro: 174-12 
ikso-pozo; iksoteno: 103-52 
iksodo: 175-49 
iksradia aparato; 
rentgenaparato por panoramaj 
tavolfotoj: 29-18 
ilakrigilo: 290-18 
ilarĉareto: 348-69 
ilarejo; ilarbudo: 207-1 
ilarkesto: 366-45 
ilarmuro : 348-14 
ilaro de ĉapelisto: 42-1 
Ilaro por ĝardenlaboro: 208 
ilarpaletro kun prilaboraj 
elementoj: 328-15 
ilarpleto: 32-6 
ilarpleto: 348-24 
ilarpoŝo: 392-10 
ilarsako: 280-59 
ilarŝedo kun laborejo: 215-32 
ilartabulo: 348-49 
ilekso: 192-9 
ileo: 23-21 
iliaka arterio: 21-17 
iliaka vejno: 21-18 
ilmasto: 370-53 
Ilma ŝinoj I: 302 
Ilma ŝinoj II : 303 
iloj por instalado: 279-58-86 
ilsledo: 303-14 
iluminita kasoŝildo: 349-41 
imagino, seksmatura insekto: 
175-12 
imbrico*: 275-58 
impair – nepara – (neparaj 
nombroj): 89-12 
imperiestra krono: 62-40 
imperiestra pingveno 
(palmopiedaj merĝobirdo), 
nefluga birdo: 178-5 
impoŝto: 155-12 
impoŝto kun krucoŝproso: 44-29 
impoŝto: 155-21 
impoŝto: 369-29 

impozado, aranĝo de paĝoj en 
presfoliegojn: 327-12 
impregna stacio: 321-2 
improvizita brankardo el 4 
bastonoj kaj 1 jako: 26-26 
ina antaŭkerno; ina 
antaŭnukleo: 25-12 
incensila ĉeno: 199-39 
incensila pelvo kun fajrujeto: 
199-41 
incensilo (por liturgia 
prifumado): 199-38 
incenskovrilo: 199-40 
incenskulereto: 199-43 
incensujo: 199-42 
incizivoj; tranĉodentoj: 22-19 
indiana fortika ĵo; indiana 
fuorto (11-13): 87-10 
indiana tribestro (12-18): 
160-11 
indianino: 160-10 
indiano de tropikaj arbaroj: 
160-24 
indiano, parkdungito en 
indianaj vestaĵoj: 85-40 
indicokurbo: 415-11 
indikilo (cifereca indikilo): 
363-33 
indikilo de aerpremo: 365-24 
indikilo de akumulilŝargo: 402-11 
indikilo de akvonivelo: 172-15 
indikilo de akvonivelo: 137-57 
indikilo de akvonivelo: 364-45 
indikilo de akvonivelo: 381-37 
indikilo de akvonivelo: 46-68 
indikilo de akvotemperaturo: 
344-58 
indikilo de antaŭenmovo: 311-9 
indikilo de baborda fuelujo: 
386-16 
indikilo de bremsforto:     
348-39 
indikilo de celdistanco: 363-39 
indikilo de elmilo alkohola: 68-20 
indikilo de fuelkvanto: 350-30 
indikilo de fuelprezo: 350-31 
indikilo de funkciado: 402-12 
indikilo de funkcipreteco: 402-35 
indikilo de hejtotensio: 365-27 
indikilo de kresĉenda rulo: 
144-37 
indikilo de lavprogramoj: 350-8 
indikilo de olenivelo: 305-14 
indikilo de olenivelo: 46-58 
indikilo de pleneco: 56-77 
indikilo de proksimuma kaj 
fajna alĝustigo: 301-40 
indikilo de reguligŝtupo: 365-36 
indikilo de temperaturo: 398-58 
indikilo de trakcia forto: 365-26 
indikilo de tren- kaj 
bremsfortoj: 363-38 

indikilo de triborda fuelujo: 
386-17 
indikilo de ventodirekto: 10-31 
indikilo de ventrapido: 10-29 
indikilo de veturdirekto kaj 
ekveturtempo: 359-10 
indikilo por kontrolo de 
maŝinteĥniko: 363-36 
indikilo por suĉopremo: 386-7 
indikilo pri (mal)pleneco de 
polvosako: 56-65 
indikilo: 379-32 
indikilo: 396-21 
indikilo: 404-45 
indikilo: 404-53 
indikiloj de bildakreco: 267-62 
indikiloj de registronivelo: 132-17 
indiko de agorda reĝimo: 401-52 
indiko de bendodirekto: 401-85 
indiko de bendolonga 
nombrilo: 401-84 
indiko de celstacio: 362-19 
indiko de ĉiuj titoloj: 401-69 
indiko de eldonisto kun 
eldonista emblemo: 338-56 
indiko de frekvenco: 401-51 
indiko de ludodaŭro: 401-68 
indiko de mezurvaloroj sur 
ekrano: 348-8 
indiko de mezurvaloroj: 348-40 
indiko de ondolongo: 401-50 
indiko de registronivelo: 401-83 
indiko de trakforko: 351-40 
indiko de transirejo: 79-56 
indikpupitro: 366-31 
individua akvoprovizado: 80-
40-52 
indonezia arto: 156-156 
indukta bobeno: 301-3 
indukta fandforno: 301-1 
induktaj bobenoj (produktantaj 
kurenton registrotan de 
galvanografo) : 12-37 
industria fervojo: 17-90 
industriareo; industrizono: 18-3 
Industrie uzataj plantoj  , 
Industriaj plantoj: 201 
inercirada reguligilo: 379-51 
inercirado: 292-18 
inercisensilo: 392-33 
infana dirndlo*: 34-40, 41 
infana kurinstrua ŝuo; paŝpuŝa 
ŝueto; paŝlerna infanŝuo: 58-56 
infana T-ĉemizo: 34-30 
infanbaseno: 97-16 
infanbiciklo: 87-3 
infanĉambra ŝranko: 55-21 
Infanĉambro: 55 
infanĉareto; bebosidĉareto: 87-20 
infanĝardenano: 71-33 
infankaruselo; karuselo:   
126-15 
infanlibro: 55-17 



Indekso – Kompleta. 

Bildvortaro  Paĝo 55 el 156 

infanlito; duetaĝa lito: 55-1 
Infanludejo, ludoplaco: 87 
infano: 126-17 
infanpulovero: 34-54 
infansidilo: 339-46-50 
infanŝorto: 34-28 
infanŝtrumpetoj: 34-33 
infantelefono: 55-35 
infanteria tanko Marder : 63-77 
infantombo: 149-29 
Infanvartejo: 71 
Infanvestaĵoj: 34 
infinitezima kalkulo: 168-13, 14 
infleksopunkto: 170-21 
infloresko (umbeleca): 201-65 
infloresko kun junaj fruktoj: 
202-31 
infloresko kun masklaj floroj 
(supre) kaj femalaj floroj 
(malsupre): 196-55 
infloresko, paniklo: 196-48 
infloresko, paniklo: 200-54 
infloresko: 189-43 
infloresko: 189-48 
infloresko: 196-57 
infloresko: 196-8 
infloresko: 200-38 
infloresko: 201-49 
infloreskoj: 188-72 
informa ekrano: 379-8 
informafiŝo: 413-16 
informaj ŝildoj: 358-35 
informejo: 390-25 
informgi ĉeto (stacidoma 
informejo): 358-1-10 
informlumoj: 363-41 
informlumoj: 366-15 
informservoj; turisma 
informejo: 18-15 
informŝildo de la konstruisto: 
271-47 
informtabulo: 83-53 
informvitrino: 92-5 
infraruĝa interfaco: 403-6 
infraruĝa interfaco: 407-6 
infraru ĝa klavaro: 406-24 
infraruĝa radiometro; 
interferometro kaj 
spektrometro (IRIS): 6-18 
infraruĝa ricevilo por 
teleregado: 402-13 
infraruĝa sendilo: 406-25 
infraruĝa sensilo por 
teleregado: 404-56 
infraruĝa sensilo: 402-30 
infraruĝe sekiga forno: 333-30 
infuziaŭtomatoj: 30-16 
infuzobotelo; sangoenfluiga 
botelo: 30-14 
ingo por akcesoraĵoj: 267-5 
ingotelŝutilo: 300-41 
ingotforma kukmuldilo; bloka 
kukmuldilo: 48-23 

ingoto (kruda fero): 300-42 
ingoto aŭ ŝtalbloko: 300-34 
ingvena faldo: 19-50 
inhalilo, vaporigilo: 88-15 
inhalilo: 28-20 
inhalkuracado: 88-14 
inicialo: 326-1 
injekta instalaĵo: 345-1 
injekta valvo (ajuto): 345-7 
injekta valvo: 343-33 
injektata ŝlimo: 299-42 
injektilaro; ŝprucpumpilo: 30-17 
injektilo por anesteziado: 29-48 
injektilo: 365-48 
injektonadlo: 29-49 
inkandeska plato (el 
lignokarbo): 260-37 
inkandeskaj koloroj: 166-28 
inkaspergilo: 159-24 
inkiza meĥanismo: 334-19 
inkiza meĥanismo: 334-31 
inkiza meĥanismo: 334-45 
inkofungo (por disŝmiri la 
inkon): 159-22 
inkorulo: 159-23 
inkoruloj: 334-18 
inkoruloj: 334-32 
inokulado de vito; greftado 
de vito: 206-22 
inokulaĵo (greftaĵo; nobla 
okulo), burĝono: 206-23 
inseksa infloresko: 221-32 
inseksa papilio: 235-31 
insektmanĝuloj (6-9): 184-5 
insektoj (5-25, 53): 175-4 
insigno (medalo) de 
krimpolicistoj: 68-47 
insigno de partio: 69-9 
insigno: 376-33 
inspektorejo: 137-29 
inspektoro: 137-30 
instalaĵo por mara 
savtrenado: 383-6 
Instalisto: 279 
instepo; piedodorso: 19-102 
instruado de kemio; 
instruado de ĥemio: 73-1 - 13 
instruista aparataro kun centra 
ŝaltejo: 73-32 
instruista tablo: 72-5-8 
instruisto: 72-4 
instrumentkesteto: 2-5 
instrumentodometo: 10-49 
instrumentoj kaj kontroliloj: 
391-16 
instrumentoj por simpla 
ĥirurgio (41-57): 27-40 
instrumentomodulo; 
instrumentobloko: 6-8 
instrumentopanelaro: 391-51 
instrumentopanelo kun 
rapidometro kaj elektronika 
rivolumetro: 342-4 

instrumentopanelo: 344-53-80 
instrumentopanelo: 351-30 
instrumentopanelo: 386-1-26 
instrumentopleto; 
instrumentotrogo: 31-32 
instrumentopleto: 29-5 
instrumentoŝranko: 29-12 
instrumentotablo por enigo de 
katetero: 30-29 
instrumentotablo; ilartablo: 31-16 
instrumentotabulo por 
aŭtomata flugregado: 393-24 
instrumentujo kun kurtonda 
sendilo kaj anteno: 10-59 
insuleto: 84-55 
insulo (riverinsulo): 370-5 
insulo: 14-7 
integra fotilo aŭ fotografilo 
(aŭtomata unulensa etbilda 
spegulreflekta fotilo): 267-1 
integrala kalkulo; integralado; 
integrado [x:  variablo; C:  
integrala konstanto; ∫:  
integralsigno, dx:  
diferencialo]: 168-14 
integrita bufro: 346-30 
integrita fulmilo: 266-12 
integrita fulmilo: 266-12 
integrita instrumentopanelo: 
342-15 
integrita sidilo: 346-9 
integritaj numerbutonoj: 396-11 
intensflega sekcio 
(intensaflegejo): 30-1 
intera latispilono: 368-32 
intera motorvagono: 365-62 
intera vagono: 363-5 
interbalka plankumo: 276-68 
interbalka ŝutaĵo: 276-69 
interetaĝa kornico; zona 
kornico: 154-52 
interezokalkulo [K:  kapitalo, 
baza valoro; p:  procento; t:  
tempo; Z:  interezo (sen 
akumulita interezo); %:  
procentsigno]: 168-7 
interfaco de retpaĝredaktilo: 
328-24 
interfadenaĵo, interkroĉilo: 
243-47 
interferdeko: 299-36 
interferdeko: 377-76 
interfono, dupleksa 
radiotelefono: 27-16 
interglutea sulko: 19-55 
interkamiona transkargado: 
381-41 
interkamiona transkargado: 
382-7 
interkanelo: 240-39 
interkargejo: 382-33 
interkomo: 27-27 
interkovra junto : 275-99 



Indekso – Kompleta. 

Bildvortaro  Paĝo 56 el 156 

interkroĉa garnaĵo: 392-18 
interkroĉiĝa kavo: 392-37 
interliga elemento: 411-42 
interliga kablo por fronta 
konektingaro: 406-23 
interlinia spaco: 326-22 
interlinia spaco: 326-5 
intermeninga kanalo: 20-82 
intermuriĝanto dum saltĵeto: 
108-3 
interna (biologia) ŝildo: 306-36 
interna alerono (por 
plenrapideco): 385-42 
interna breto de la aparato; 
pleto de konservilo: 48-27 
interna bretŝelo: 101-57 
interna distanco: 369-13 
interna ekipaĵo: 399-6-20 
interna elektrodo: 2-3 
interna femuraĵo: 249-54 
interna femuraĵo: 249-13 
interna femuraĵo: 249-37 
interna graso: 249-45 
interna kajo: 359-6 
interna kalibrilo: 302-71 
interna kalibrocirklo: 288-24 
interna kilo: 99-47 
interna lagroringo: 296-72 
interna magneta ŝirmado: 400-20 
interna maleolo: 19-101 
interna orelo: 22-93 
interna plandumo: 107-31 
interna portancoreduktilo:   
385-41 
interna rabelo de fenestra 
embrazuro: 273-32 
interna rando de 
fenestroembrazuro: 271-11 
interna skapolaĵo: 249-32 
interna ŝtopaĵo: 371-8 
interna tendo; ena tendo: 92-40 
interna terkerno (5.200-6.371 
km-ojn profunde): 11-8 
interna termantelo (670-2.900 
km-a profundeco): 11-6 
interna vibratoro: 272-88 
interna zipo: 58-6 
internacia kosmostacio (IKS): 
394-1 
internaj organoj; visceroj 
(fronta vido) (1-41): 23-1 
internaĵo kun askoj [sekco]: 
199-12 
internakvaj pramoj: 370-49-
59 
interno de teatro; teatra 
ĉambrego: 136-16 
interparolilo: 357-69 
interplaceta balko*: 276-55 
interplanko: 273-43 
interpretindikoj: 139-27-41 
interpunkciaj kaj specialaj 
signoj: 164-18-49 

interradiatoro: 218-28 
interrelo: 356-26 
interretaj lineoj: 405-11 
interretaj nodoj: 405-12 
Interreto : 405 
interripa slabo: 276-38 
interrompa butono: 396-14 
intersekcia pado: 237-1 
interspac-ĝustiga ŝraŭbo:    
296-107 
interspac-mezurilo: 293-60 
interspaciga fero: 272-69 
interspacigo: 326-13 
interspaco: 138-44 
interstela sondilo; kosma 
sondilo; spacosondilo 
Vojaĝanto (Voyager): 6-11 
interstokejo de tabuloj: 311-24 
interŝafto: 388-59 
interŝangebla kesto por 
platvagono: 367-40 
interŝanĝeblaj objektivoj  
(memfokusaj objektivoj):   
267-48 
interŝanĝitaj (rompo)pecoj; 
interŝanĝitaj eroj: 24-45 
interŝanĝo de foliegoj: 333-8 
interŝraŭbitaj pecoj, 
interŝraŭbaĵo: 279-42 
interŝtupaĵo: 391-30 
interŝtupaĵo: 391-35 
intertekto: 276-61 
intertekto: 276-68-69 
intertitolo: 165-11 
intertrabo: 273-42 
intertubo kun ekstera ŝraŭbaĵo: 
279-38 
intertubo: 267-32 
intervagona kaŭĉukframo: 363-15 
intervaloj: 139-6-13 
intervenanto; protestanto; 
oponanto; interparolanto: 69-16 
interventrikla septo: 23-65 
intervertebra disko inter kvina 
lumba vertebro kaj sakro: 25-48 
intervjuanto, teleĵurnalisto: 70-20 
intervjuata politikisto: 70-19 
intervjuo: 70-19, 20 
intervorta spaco: 326-17 
intesto (18-28): 23-17 
intesto: 230-21 
intradosaj klapoj: 385-48-49 
intradoso: 155-25 
inunda fluejo: 370-26 
inundebla teŭgo; antaŭa 
kastelo: 66-65 
inundebla teŭgo: 67-77 
inundejo: 370-31 
inversa kapsalto; aŭerbaĥ-salto: 
98-36 
inversa mortosalto: 103-42 
inversa rekta ŝvebo: 113-37 
inversa ŝvebo: 113-36 

inversa turniĝo sur ĉevalo: 114-32 
inverse kurba ĵeto: 123-17 
inversiga kaj ŝaltoŝafto: 302-34 
inversigeble unusenca bildigo 
de aro M al aro N: 171-11 
inversiĝo: 103-4 
involukro kun kalikharoj: 193-33 
ionika kapitelo: 153-28-30 
ionika kolonordo: 153-22 
ipo, tipografa ŝelskarabo: 
235-23 
irido: 203-28 
iriso: 22-52 
irlanda monero de 1 eŭro: 60-49 
Irlanda setero (angla 
haltohundo): 223-24 
irmaniero; maniero de 
hufometado: 105-8 
irmanieroj: 225-39-44 
irokeza hararo; punka* hararo: 
40-34 
ISDN aŭ CRIS retkonekta 
aparato [ISDN:  Integrated 
Services Digital Network, 
CRIS:  cifereca reto kun 
integritaj servoj]: 397-31 
ISDN-telefono: 397-32 
Iselmaro, enlanda maro 
estigita per konstruo de digo 
kaj sekva fermado de mara 
golfo: 15-40 
iskiato: 21-30 
iskio: 20-25 
Islama arto: 156-156 
islamaj sakralaj konstruaĵoj: 
151-18-22 
itala levado: 136-2 
itala lolo, itala rajgreso: 222-26 
itala rapiro: 111-40 
itinerlevilo: 357-58 
itineroj: 357-68 
izobaro (linio de egala 
atmosfera premo ĉe 
marnivelo): 9-3 
izobatoj: 17-12 
izohipsoj; altitudlinioj: 17-61 
izola bieno: 17-101 
izola kovraĵo de kargejo: 393-14 
izola subplato: 356-6 
izola ŝirmvesto; kontraŭĥemiaĵa 
skafandro: 82-5 
izola tegaĵo el ligno: 10-26 
izolaĵo: 46-77 
izolbendo (glubendo): 287-38 
izolbendo: 279-58 
izolbendo: 280-38 
izolita tenilo: 280-62 
izolmaso: 305-42 
izolplatoj: 275-44 
izosismo (linio de punktoj sur 
la tero, kun sama sisma 
intenso): 12-28 
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izotermoj (linioj de lokoj kun 
sama temperaturo): 9-32-34 
jaĥto de klaso 5,5 metra: 100-55 
jaĥtopobo: 101-42 
jaketo: 338-46 
jaketo: 37-44 
jaketoklapo: 338-47 
jako kun sekurigaj 
reflektostrioj: 353-4 
jako por kuranto; kurjako: 39-11 
japana arto: 156-156 
japana flago:  kun leviĝanta 
suno: 61-22 
japana kenomelo: 191-17 
japana rozo: 191-28 
japana skribo (unu kanĝia kaj 
du hiraganaj signoj): 163-6 
japaneca panamoĉapelo: 42-17 
jardaŭra poo: 193-39 
jardlifto: 373-47 
jardo kun brajlita kvadrata 
velo: 372-21 
jardovelaro: 373-55-66 
jarindiko; stampojaro; 
emisijaro: 60-30 
jarringoj: 237-24 
jejuno: 23-20 
jerusalema kruco; kruco de la 
Sankta Tombo: 199-73 
jetoj (reaktoraj aviadiloj): 387-
6-21 
joga sido: 115-11 
jogurto, jahurto: 252-99 
jogurto: 349-30 
jogurtotutaĵo; jogurtpreparilo: 
48-38 
jolo de klaso 470-a: 100-41 
jolo de klaso 49-a: 100-44 
jolo Fluganta Holandano 
[Flying Dutchman]: 100-45 
jolo Pirato: 100-42 
jolo Stelo [Star]: 100-48 
jolo, ŝvertojaĥto* (kun 
stabiliga naĝilo): 101-37-41 
jolo: 374-10 
joniga kamero: 2-2 
joniza kamero: 2-17 
jonosfero: 7-28 
jorado: 386-69 
jorindikilo kun globangulilo: 
386-12 
juda tombejo: 18-32 
jugbrako: 140-16 
jugeto: 272-70 
juglanda frukto, drupo: 212-49 
juglando (nukso) kun semo: 
212-51 
juglandujo, juglandarbo : 
212-44 
jugo: 305-17 
jugoj: 301-4 
jugularo (vejno): 21-2 

jukao [parto de la infloresko]: 
191-24 
juna larvo: 230-38 
juna larvo: 234-49 
junarbaro post senbranĉaĵigo: 
237-12 
junarbaro, juna arbostoko: 
237-10-11 
jungilaro: 103-35 
jungilaro: 226-7-25 
junipero: 190-47 
Junkers-klapo aŭ helpalo: 385-50 
junko: 289-28 
junporka fako: 228-36 
junporko: 228-39 
juntaŭro: 128-34 
junto: 275-94 
juntotran ĉa maŝino: 355-20 
juntotranĉilo: 281-43 
juntripa konstruo: 101-54 
juntripo; laŭlonga ripo: 101-55 
juntrulo: 281-36 
junulargastejo: 18-26 
Jupitero: 4-51 
jupmarkilo: 83-49 
jupo: 83-50 
jurto, tendo de okcident- kaj 
mez-aziaj nomadoj: 161-15 
juta tegaĵo: 305-53 
jutplanto; kor ĥoro: 201-25 
juvelaro; juvela garnituro: 
43-1 
juvelkesteto (32-34): 43-31 
juvelŝtona braceleto: 43-25 
juvelŝtona pendaĵo; breloko: 
43-14 
juvelŝtona ringo: 43-15 
ĵakarda teksado: 319-15-16 
ĵakŝtopilo: 402-47 
ĵartelo: 37-21 
ĵartelzono: 37-22 
ĵaz- kaj rokinstrumentoj: 
142-47-59 
ĵazgitaro; duonakustika gitaro; 
Havaja gitaro; ŝtalgitaro: 142-
78 
ĵazpantalono; dancpantalono: 
39-42 
ĵaztimbaloj: 142-58 
ĵaztrumpeto: 142-70 
ĵerza vesto: 34-31 
ĵerzo: 107-47 
ĵerzorobo: 36-85 
ĵeta plato: 108-59 
ĵetanto: 108-31 
ĵetanto: 108-58 
ĵetbrako: 123-55 
ĵetglobludanto: 123-18 
ĵetglobludo: 123-18-21 
ĵetglobo: 116-48 
ĵethakilo: 162-15 
ĵetkaptilo (ĵetgloboj laŭ Diego); 
bolao*: 160-30 

ĵetkuba ludo: 90-29 
ĵetkuba pokalo: 90-30 
ĵetkuboj: 90-31 
ĵetkubujo kun ĵetkuboj: 55-42 
ĵetmanieroj: 123-14-17 
ĵetodirektoj: 123-51 
ĵetono (ludmarko): 89-27 
ĵetregado per la montrofingro: 
243-34 
ĵetreto: 243-10 
ĵetrompa ŝtoneriga maŝino: 
312-15 
ĵibbumo: 372-51 
ĵibo; stajvelo: 100-5 
ĵibstajo: 373-14 
ĵinglobutonoj: 398-17 
ĵokeo (profesia rajdisto): 105-39 
ĵonglisto: 125-31 
ĵongloklaboj: 125-32 
ĵonko, ĉina velŝipo: 161-32 
ĵudisto: 117-14 
ĵudo; Japandevena 
sindefenda sportobranĉo 
(simile:  ĵuĵicuo): 117-13-17 
ĵudoĵeto: 117-17 
ĵurligita aŭ oficiala 
bilomakleristo: 415-3 
ĵurnalbretaro: 74-14 
ĵurnalisto; raportisto: 69-15 
ĵurnalo: 165 
ĵurnalo; taggazeto: 165-1-37 
ĵurnalo: 376-5 
ĵurnalo: 75-27 
ĵurnalo: 79-15 
ĵurnaloj: 349-65 
ĵurnaloj: 358-16 
ĵurnalpaĝo: 165-1 
ĵurnalpendigilo; ĵurnalhoko; 
ĵurnaltenilo: 75-26 
ĵurnalskatolo; ĵurnalujo: 79-16 
ĵurnalvendisto: 79-14 
kablanda klifmelo; kablanda 
prokavio: 184-27 
kablo el kunigitaj filamentoj: 
322-34 
kablo el kunigitaj 
viskozfilamentoj: 322-19 
kablo por difino de eksparkada 
tempo: 348-63 
kablo: 144-53 
kablo: 305-45 
kablo: 402-46 
kabloaranĝa panelo: 398-50 
kablocilindro; kablobobeno: 
111-29 
kablogantro: 368-17 
kablogrua lanĉejo (pontogrua 
lanĉejo): 378-11-18 
kablohoko: 56-69 
kablokateno (plasta): 280-41 
kablokonekta tablo: 399-4 
kabloligilo de grimpfero: 118-56 
kablomufo: 305-44 
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kablopilonoj  (interaj pilonoj): 
368-70 
kabloŝakto kun fermoplato: 
352-17 
kabloŝakto: 391-28 
kabloŝakto: 391-39 
kabloŝakto: 391-46 
kabloŝakto: 393-62 
kablotamburo: 82-45 
kablotena gantro: 304-31 
kablotuboj: 380-69 
kablovinĉo; kablotamburo: 66-85 
kaĉaloto: 185-31 
kadavrejo; mortintejo; kapelo 
por mortintoj: 149-21 
kadra biranteno: 66-17 
kadrita bildo kun ŝipmotivo: 
376-50 
kadrita grafikaĵo, murdekoraĵo: 
408-8 
kadrolato: 277-3 
kadroprema maŝino: 286-43 
kadrostablo: 286-44 
kadrotamburo: 161-26 
kafaparato: 349-7 
kafdoma bufedo: 75-25 
kafeja seĝo: 75-47 
kafeja tablo: 75-48 
Kafejo; tesaloneto; espresejo; 
kafodomo.: 75 
kafeterio: 390-20 
kafo- kaj espresomaŝino: 75-38 
kafo: 252-95 
kafoarbusto; kofeo: 200-1 
kafoaŭtomato; elektra 
kafmaŝino: 47-11 
kafobero kun du semeroj: 200-5 
kafoglasoj: 349-10 
kafograjno; postprilaboro:  
kafo: 200-6 
kafoservico (25-29): 52-24 
kafotaso: 75-45 
kafotasoj: 349-9 
kafotasoj: 52-26 
kafujo; kafokruĉo: 52-25 
kaĝovagono: 125-47 
kahela forno: 76-49 
kahela pavimo: 276-26 
kahelita laborsurfaco: 73-5 
kaj-signo: 164-43 
kaja benko: 359-27 
kaja fervojo: 381-21 
kaja horloĝo: 359-41 
kaja kiosko: 359-31 
kaja laŭtparolilo: 359-30 
kaja poŝtokesto: 359-4 
kaja strato: 381-38 
kaja ŝtuparo: 359-40 
kajakĉareto: 99-63 
kajakisto: 99-52 
kajako por sovaĝakvo; 
sovaĝakva konkurskajako; 
kajako por torentoj: 99-4 

kajako, malpeza unupersona 
boato: 161-12 
kajakoj, pagajboatoj kun 
duoblaj padeloj: 99-2-6 
kajakvelo: 99-58 
kajeriga aparato: 333-38 
kajeriga arko: 410-36 
kajero: 55-24 
kajo: 17-58 
kajo: 359-28 
kajo: 368-45 
kajo: 381-64 
kajobordero: 359-29 
kajokapo: 381-65 
kajolumigo: 359-12 
kajomuro : 371-1 
kajonumero (traknumero): 358-32 
kajonumero (traknumero): 359-11 
kajosekcia ŝildo: 359-25 
kajotegmento: 359-2 
kajtado (30-32): 87-29 
kajto; flugdrako: 72-72 
kajto; flugdrako: 87-30 
kajtoŝnuro: 87-32 
kajtovosto: 87-31 
kajuta telfero : 368-24 
kajutaro: 299-33 
kajutboato: 102-4 
kajutkapoto: 386-39 
kajuto, kuplebla rondira kajuto: 
368-25 
kajuto; kajuta superkonstruo: 
101-39 
kajuto: 347-2 
kajuto: 347-21 
kajuto: 354-11 
kajuto : 361-32 
kajuto: 372-45 
kajutoj: 383-19 
kakaoarbo: 200-16 
kakaograjnoj; post prilaboro:  
kakao: 200-19 
kakemono, surpentrita papera 
pendorulaĵo: 156-156 
kalabaso: 162-27 
kalandrao: 233-18 
kalandrilo: 321-32-33 
kalandrilo : 325-45 
kalazo: 227-30 
kaldonnutra pumpilo: 304-21 
kaldrona manometro: 364-47 
kaldrona termometro: 46-69 
kaldronejo: 304-1 
kaldronforĝejo: 378-9 
kaldronkovrilo: 246-46 
kaldrono de centra hejtado 
(olea aŭ mazuta kaldrono):   
46-61 
kaldronsoklo: 46-71 
kalendulo: 203-33 
kalibriga plataĵo por sciencaj 
instrumentoj: 6-23 
Kalifornia Fluo: 16-40 

Kalifornia ŝildlaŭso, San-Josea 
ŝildlaŭso: 234-23 
kalika kapitelo: 152-16 
kaliko kun frukto: 192-8 
kaliko: 148-10 
kaliko: 199-49 
kaliko: 211-24 
kaliptero*: 275-57 
kalisala kuŝejo: 306-68 
kalkan-apogilo: 102-54 
kalkana firmledo; malantaŭa 
ĉapo: 107-23 
kalkanea tendeno; Aĥila 
tendeno: 21-48 
kalkaneo; kalkanosto: 20-35 
kalkano: 19-104 
kalkanrimena duonŝuo: 58-53 
kalkansido: 115-8 
kalkanumfrezilo: 253-4 
kalkanumo: 253-67 
kalkforno: 17-86 
kalkoaldono al la 
senfumgasigo: 304-27 
kalkofaruno: 310-19 
kalkoŝarga pozicio: 300-61 
kalkŝtona kolono; gutŝtona 
kolono: 14-67 
kalkujo: 300-67 
kalkulilo: 266-56 
kalkulŝtonoj; kalkuliloj; 
infanabako; kalkulbidoj: 55-14 
kalkulŝtonoj; nombroŝtonoj; 
abakobidoj: 71-17 
kalmaj zonoj: 9-35-36 
kalmo; senvento: 9-13 
kalozo: 20-59 
kalsoneto (26-29): 37-25 
kalsoneto (59-61): 37-58 
kalsoneto; stripantoloneto 
(fam:  piĉkovroŝnureto); 
tangao*: 130-21 
kalumeto; pacpipo: 160-6 
kalva verto: 40-23 
kalvulo: 40-25 
kambiumo: 188-10 
kameleono; ĥameleono (34, 
35): 182-33 
kamelkaravano (2, 3): 162-1 
kamelo: 184-34 
kamemberto: 252-105 
kamenbreto: 78-24 
kamenbriko: 313-28 
kameno: 78-23 
kamenpurigisto; 
kamenskrapisto; 
kamentubisto: 46-32 
kamentuba brikaranĝo:   
271-66 
kamentuba briko: 313-25 
kamentubo: 271-21 
kamentubo: 273-47 
kamentubo: 275-13 
kamentubo: 44-10 
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kamentubo: 46-6 
kamera-adaptilo kun 
horizontala kaj vertikala 
alĝustigebloj: 266-47 
kameraisto: 131-19 
kameraisto: 131-41 
kameraisto: 69-13 
kamerakablo: 399-3 
kamerakapo: 400-27 
kameramonitoro: 399-9 
kameramonitoro: 400-28 
kamerao: 131-18 
kamerao: 131-47 
kamerao: 134-19 
kamerao: 69-14 
kameraparto: 264-20 
kameraŭjo: 330-20 
kameraŭjo: 330-27 
kamero de akcesoraj paraŝutoj: 
393-60 
kamero kun tenilo de la 
sekundara spegulo: 5-3 
kamero por savparaŝutoj kaj 
antaŭaj raketoforigaj motoroj: 
393-61 
kamforarbo: 198-18 
kamionkajuto : 347-26 
kamiono aŭ ŝarĝveturilo: 382-19 
kamiono kun duonremorko: 
360-44 
kamiono kun remorko aŭ 
kamiontrajno: 367-34 
kamiono kun remorko: 360-38 
kamionrado: 291-21 
kamionradringo; kamionpneŭa 
balancilo: 87-8 
kamlagro de mandreno: 292-20 
kamo: 343-5 
kamomilo; matrikario: 198-1 
kampa antemido: 214-8 
kampa aveno: 214-29 
kampa ĉampinjono; paŝteja 
ĉampinjono; agariko: 199-1 
kampa ekvizeto (vegeta tigo): 
194-18 
kampa grenmoteo: 233-28 
kampa limako: 234-44 
kampa papavo; papaveto; 
grenrozo: 203-31 
kampadantino: 92-65 
kampadeja gardisto: 92-7 
kampadeja gasujo; 
kampgasujo: 92-47 
kampadeja kuŝilo: 92-74 
kampadeja manĝilaro: 92-63 
kampadeja seĝo; faldseĝo:    
92-61 
kampadeja tablo; faldotablo: 
92-62 
kampadejo: 92-1 
kampadfajro; kampadeja fajro; 
tendarfajro: 92-72 
Kampado: 92 

kampanilo: 153-79 
Kamparaj floroj I: 193 
Kamparaj floroj II: 194 
Kamparaj floroj kaj 
trudherboj: 214 
kamparano, kultivisto: 216-9 
kamparo: 216-13 
kamphirundo; domhirundo, 
migra birdo: 179-12 
kamplaboroj : 216-1 
kampludisto, handbalisto:   108-2 
kampo- kaj arbarvojeto: 17-102 
kampo, agro: 216-6 
kampokorvo; frugilego: 179-15 
kampopriŝpruca maŝino: 
236-1 
kamporando: 216-4 
kampoŝtono: 216-5 
kampovego: 105-18 
kampovojo: 216-14 
kamŝafta lagro: 345-26 
kamŝafto: 343-2 
kamŝaftujo aŭ skatolo de 
kamŝafto: 343-31 
kana plumo: 163-23 
kanabo: 201-9 
kanada cervo: 185-3 
kanada elodeo; akvopesto:  
196-58 
kanada kanuo kun puŝpadeloj: 
99-1 
kanalbutono: 402-36 
kanalelektaj butonoj: 270-37 
kanalenirejo: 371-17 
kanaleto por regstango: 356-32 
kanalfundo: 371-35 
kanalkluzo; kluzo; kamera 
kluzo: 17-57 
kanalo de malvarmiga akvo: 
343-25 
kanalo: 17-56 
kanalo: 371-16-32 
Kanaria Fluo: 16-42 
kandelabro: 52-10 
kandelingo: 127-47 
kandelo: 76-44 
kandeloj; fandokandeloj; 
vakskandeloj: 72-77 
kanela sondilo: 31-35 
kanelaro: 311-6 
kanelilo por lignaj ŝraŭbaĵoj: 
288-15 
kanelita ĵetglobo: 123-20 
kanelita paftubo: 240-24 
kanelkalibro: 240-37 
kanelo de fajlilo: 293-33 
kanelo: 240-36 
kaneloj kun akraj eĝoj: 153-21 
kaneloj kun plataj eĝoj: 153-32 
kaneloj kun plataj eĝoj: 153-43 
kaninego; kojnodentego: 185-27 
kanino, kojnodento, dentego: 
241-59 

kanino; kojnodento: 22-20 
kanisoj: 185-13 
kanjona rivero: 14-54 
kanjono: 14-48 
Kankra tropiko: 3-4 
Kankro (Cancer): 4-59 
kano: 289-27 
kanono 127-milimetra kun 
turo: 67-52 
kanono: 372-50 
kanonpetardo: 124-49 
kanontubo: 63-39 
kantbirdoj II (paserformaj 
birdoj)  (2-18): 180-1 
kantbirdoj; paseroformaj 
birdoj (6-18): 179-5 
kantilevra stiriltenilo: 340-14 
kantilevro: 99-39 
kantino: 272-45 
kantistino: 130-36 
kantoturdo: 180-17 
kanuo de arbaraj indianoj: 160-19 
kanuoj: 99-1-6 
kanupobo: 101-44 
kapa bandaĝo: 26-4 
kapa motorvagono: 365-61 
kapapoga manstaro; 
fruntostaro: 115-28 
kapapogilo: 346-3 
kapaŭdila konektingo: 401-35 
kapaŭdila konektingo: 401-77 
kapaŭdila konektingo: 401-95 
kapaŭdila regilo: 402-18-22 
kapaŭdilo (orelaŭdilo): 412-53 
kapaŭdilo: 127-26 
kapaŭdilo: 398-20 
kapaŭdilo: 402-66 
kapaŭdiloj: 73-33 
kapbendo: 402-28 
kapegulo; kapegfiguro: 124-64 
kapelo: 17-60 
kapfendo: 296-38 
kapfiltrilo: 80-32 
kaphararo: 19-7 
kapilartubrako por 
sangosedimentiĝo: 28-40 
kapingo por registra, aŭdiga kaj 
viŝa kapoj: 132-6 
kapitana brakbendo: 107-39 
kapitana kajuto: 377-13 
kapitana kepo: 379-16 
kapitano en deĵora uniformo : 
376-31-38 
kapitano: 379-15 
kapitelo: 45-8 
kapitulo: 188-79 
kapitulo: 214-14 
kapkolumo: 296-33 
kapkuseneto: 26-14 
kapkuseno: 32-28 
kapkuseno: 361-23 
kapkuseno: 51-14 
kapkuseno: 55-4 
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kapkusentegaĵo: 51-15 
kaplinio; kaplimo: 165-5 
kapmarĝeno: 338-59 
kapmaŝino (pastopartiga kaj -
formada maŝino): 251-80 
kapo (ĉevalkapo): 225-1-11 
kapo (sekco): 20-51 
kapo de ondorompilo: 14-84 
kapo de ondorompilo: 370-12 
kapo kaj nuko: 22-1 
kapo kaj supra korpo ĉe  
sabrado: 111-53 
kapo, kroĉorgano: 233-36 
kapo: 138-3 
kapo: 175-30 
kapo: 19-4 
kapo: 233-33 
kapo: 235-2 
kapo: 241-14 
kapo: 249-43 
kapo: 254-35 
kapo: 296-52 
kapo: 323-31 
kapofaco: 338-41 
kapokarbo: 201-20 
kapokroĉa punkto: 323-34 
kapolguto: 43-76 
kapolinio: 19-75 
kapolo: 43-69 
kapopeco: 147-84 
kapopreno: 26-46 
kapopuŝo: 107-51 
kapoto de valizujo: 344-25 
kapoto: 344-5 
kapoto: 346-2 
kapoto: 348-59 
kapotranĉo: 111-23 
kapra kapo: 145-20 
kapra saliko: 189-24 
kapreolboko, virkapreolo:   
241-31 
kapreolfajfilo: 240-43 
kapreolido (virseksa:  
virkapreolido, inseksa:  
kapreolidino): 241-43 
kapreolino: 241-38 
kapreolo: 241-30-43 
kaprido: 85-35 
Kaprikorno (Capricornus):     
4-65 
Kaprikorno: 3-36 
kaprimenaro: 226-7-11 
kaprina fromaĝo: 252-31 
kaprino: 85-33 
kapriolo: 135-23 
kapriolo: 226-5 
kapro; virkapro: 85-34 
kapro: 224-14 
kaprobarbo: 224-15 
kapropieda greftado; 
fendgreftado; subŝela greftado: 
206-38 

kapsalto antaŭen trans 
gimnastika ĉevalo: 113-48 
kapsalto el staro: 98-35 
kapsiko (se pulvorigita:  
papriko): 209-42 
kapsulo: 201-8 
kapsulo kun stiluso: 196-6 
kapsulo; vaporigujo; vaporiga 
pelvo: 173-29 
kapŝirmilo; boksokasko: 117-30 
kapŝirmilo: 295-3 
kapta reflektilo: 397-11 
kaptabulo; litkapo: 51-8 
kaptado de rabobestoj: 239-23 
kaptaĵĉaro: 239-45 
kaptamburo: 404-7 
kaptanto: 108-54 
kaptildrato: 143-29 
kaptilfelto: 143-28 
kaptilo: 143-27 
kaptilo por bovofekaĵo: 228-21 
kaptobumo: 372-11 
kaptohoko (por surterigo): 65-17 
kaptoreto super la elirejo: 239-31 
kaptoŝnuro; sekuriga ŝnuro:  
94-33 
kaptuka stilo: 41-14 
kaptuko: 42-28 
kapturna muskolo; mastoida 
muskolo: 22-2 
kapuĉino: 75-22 
kapuĉo kun lana subŝtofo: 34-45 
kapuĉo: 149-56 
kapuĉo: 35-20 
kapuĉo: 39-3 
kapuĉoĉemizo kun 
kangurupoŝo: 39-24 
kapuĉofermiloj; kapuĉoŝnuroj: 
39-4 
kapuĉojako; kapuĉo-svetero; 
sveterjako (3-6): 39-2 
kapusmarko: 379-42 
kapuso: 101-5 
kapvagono [baza konturo]: 
363-9 
kapvagono: 363-2 
Kapvestoj: 42 
karabeno: 239-34 
karafoj: 52-33 
karambolbilardo ; franca 
bilardo: 91-1-17 
karapaco; testudŝelo; testudaĵo: 
182-29 
karateisto: 117-18 
karateo: 117-18, 19 
karavela bretŝelo: 101-53 
karavelo (Santa Maria) [1492]: 
374-37 
karavelo: 372-27-43 
karba ŝlifodisko: 29-31 
karbodeponejo: 381-19 
karbohava tavolo: 297-22 
karbohaveno: 381-18 

karboklasigejo: 297-20 
karbokratero: 133-44 
karbomuelilo: 304-14 
karboskrapilo: 46-45 
karboŝarĝa stacio: 304-13 
karboŝarĝejo: 297-27 
karboŝovelilo: 46-46 
karbotransiga bendo: 304-12 
karbotura transportbendo: 309-4 
karboturo: 309-5 
karbujlifta instalaĵo: 297-26 
karbujo; karboenŝutilo: 127-11 
karbujo: 304-11 
karbujo: 364-68 
karburaĵuo: 218-33 
karburilo: 341-40 
karburilo: 343-78 
karburilo: 345-12 
kardado: 318-11 
kardamino: 193-11 
kardana suspensio: 379-44 
kardana tubangulo: 220-8 
kardane artikita teleskopo: 393-69 
kardano de propulsio: 392-26 
kardanŝafto: 217-36 
kardanŝafto: 217-45 
kardanŝafto: 220-18 
kardanŝafto: 345-70 
kardanŝafto: 365-51 
kardanŝafto: 366-29 
kardanŝafto: 366-83 
kardelo: 180-3 
kardinala kruco; patriarka 
kruco: 199-66 
kardinala nombro: 167-5 
kardinalbirdo: 181-5 
kardjo (ezofaga aperturo): 23-52 
kardlana ŝpinejo: 318-1-15 
kardmaŝino: 318-32 
Kareno kun Kanopo (stelo de 
minus unua grado, kiu havas la 
ŝajnan magnitudon -0,86 kaj 
absolutan magnitudon -5): 3-46 
kareno; naĝilo: 102-57 
kareszoo, karesbestaro: 85-31 
karga meĥanismo: 215-46 
kargadotubo: 382-34 
kargeja luko: 393-15 
kargo: 377-77 
kargobumo: 375-26 
kargobumo: 375-57 
kargobumo: 377-36 
kargoekipaĵo: 375-24-29 
kargoferdeko (laborferdeko): 
375-51 
kargoluko por ŝutvaro: 375-11 
kargoluko: 375-61 
kargomanipulilo: 393-30 
kargomasto: 375-58 
kargomasto: 377-35 
kargostacio: 389-9 
kariatido: 153-50 
Kariba plato: 11-35 
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karikaturo: 165-18 
kariofilarbo: 200-26 
kariopso (nedehiska frukto), 
grajno: 193-43 
karnavala ĉaro: 124-53 
karnavala klakbatilo; 
karnavalestra klakfrapilo: 124-43 
karnavalestra sceptro: 124-55 
karnavalmedalo: 124-56 
Karnavalo: 124 
karnavalprinca gvardio: 124-66 
karnavalprincino: 124-57 
karnavalprinco; karnavalestro: 
124-54 
karnavalsekvantaro; 
karnavala procesio; 
karnavalrondiro: 124-52 
karnokolora trifolio: 222-4 
karobarbo: 202-41 
karolida minuskla skribo: 163-18 
karoo: 90-41 
karoseriita konkurso 
motorciklo: 106-34 
karoseriita peza motorciklo: 
342-14 
karoserio: 106-35 
karoserio: 344-19 
karoteto: 209-18 
karotido (arterio): 21-1 
karoto: 209-17 
karotsuka laktario; karotsuka 
laktofungo: 199-29 
karpelo: 192-26 
karpeloj; fruktofolioj: 192-2 
karpeno: 189-63 
karpo, ronda karpo: 182-4 
karpo; karpaj ostoj: 20-20 
karsta fonto: 14-59 
karsta kaverno; gutŝtona 
kaverno: 14-64 
karstaĵoj; karstaj fenomenoj 
en kalkoŝtono: 14-55 
kartingo (enŝova fendo): 407-4 
kartoĉfendo: 266-10 
kartoĉfendo: 266-10 
kartoĉfotilo aŭ kodako:    
266-11 
kartoĉfotilo aŭ kodako:    
266-11 
kartoĉkamero: 240-15 
kartoĉklipo: 240-19 
kartoĉo kun prajmo por 
etkalibra karabeno: 123-29 
kartoĉo por kalibro 22 long 
rifle: 123-32 
kartoĉo por Remin(g)tono 222-
123-33 
kartoĉo: 240-54-59 
kartoĉpuŝa risorto: 240-18 
kartoeniga fendo: 413-8 
kartofenestro: 267-12 
kartokodo: 396-35 

kartolegilo por datumportiloj: 
270-25 
kartona intermetaĵo: 159-37 
kartona mantelo: 240-50 
kartona nazo; moknazo; 
klaŭnonazo: 124-41 
kartongilotino: 336-7 
kartonnajlo, platkapa najlo: 
275-95 
kartonprenilo: 337-8 
kartonumero: 413-23 
kartotelefono: 396-27 
kartovaloro: 396-34 
kartuŝo: 155-7 
kartuŝvoluto: 155-8 
kartvela skribo: 163-4 
karuselo (28, 29): 85-27 
kasaro: 252-106 
kasbileto; fakturbileto; 
kaskupono: 75-34 
kasbileto; kaskvitanco; 
pagbileto: 83-6 
kaseda registrilo por instruaj 
kasedoj: 73-37 
kasedaparato aŭ kasedilo: 
401-78 
kasedeliga butono por mini-DV 
aŭ mini-CV-kasedo: 404-36 
kasedeliga butono por VHS- aŭ 
HVS-kasedo: 404-41 
kasedofako: 401-81 
kasedofako: 402-69 
kasedofako: 412-55 
kasedoj por renfotoj: 32-15 
kasedorako: 401-4 
Kasegreno-kabineto 
[Cassegrain]: 5-5 
kaserolo: 48-17 
kasgiĉeto: 414-2 
Kasiopeo: 3-33 
kasistino: 252-111 
kasistino: 77-25 
kasistino: 83-9 
kaska kazuaro (simila:  emuo): 
178-2 
kaskado; artefarita plurŝtupa 
akvofalo: 84-9 
kasko (kontraŭ ŝtonfalaĵoj): 
118-57 
kasko; ŝirmokasko: 105-20 
kasko: 108-20 
kasko: 109-76 
kaso por teatro- kaj 
koncertbiletoj), biletvenda 
stando (36-38): 83-35 
kaso; giĉeto: 133-2 
kaso; kasbudo: 126-28 
kaso: 126-14 
kaso: 349-47 
kaso: 77-24 
kaso: 83-38 
kaso: 89-19 
kasregistrilo: 252-108 

kasregistrilo: 257-48 
kasregistrilo: 75-33 
kastablo: 257-47 
kastanjetoj: 142-46 
kastela kapelo: 147-29 
kastelferdeko: 66-10 
kastelkorto: 147-2 
kastelo kun ponto: 375-4 
kastelo; palaco: 17-96 
kastelo: 372-10 
kastelo: 375-40 
kastelpordego: 147-32 
kaŝbarilo; kontraŭobserva 
barilo: 97-15 
kaŝgesto pri servirmaniero: 
110-28 
kaŝita alarmbutono: 414-8 
kaŝita USB-eligo sub kovrilo 
(USB=universala seria buso): 
269-12 
kaŝitaj stilzoj; kovritaj stilzoj: 
126-34 
kaŝmemoro: 406-19 
kaŝtanarbo; kastaneo: 189-58 
kaŝtano (kalo): 225-27 
kaŝtano; marono: 189-60 
katakombo (frukristana 
subtera koridorsistemo kaj 
tombejo): 149-62 
kataliza reforminstalaĵo: 298-44 
katamarana pedalboato: 95-8 
katamarano kun eksterboata 
motoro: 102-20 
katamarano, pirogo kun 
balanciero: 160-35 
katamarano: 100-52 
katapultebla sidloko (Martin 
Baker 16B Zero-Zero): 65-6 
kateĉuo; areka kateĉuo; 
kateĉuareko: 198-19 
katenari-bontena lokomotivo, 
(reguliltura lokomotivo) dizela 
lokomotivo: 365-41 
katetera mezurejo por 
korkateterado: 32-31 
katfuraĝo: 252-51 
katgutaj kordoj; ĥoro (serio da 
duope samsonaj kordoj): 142-6 
katilizilo: 344-45 
kato; ĉi tie:  Angora kato 
virseksa:  virkato; inseksa:  
katino; juna:  katido: 224-17 
katodradia tubo aŭ bildotubo: 
400-3 
kaŭĉuka diafana plandumo:  
58-38 
kaŭĉuka fikuso: 78-27 
kaŭĉuka lagro: 345-88 
kaŭĉuka ligaĵo: 206-37 
kaŭĉuka listelo ĉe transirejo: 
361-7 
kaŭĉuka listelo ĉe transirejo: 
362-15 
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kaŭĉuka martelo por enbati la 
tendonajlojn: 92-59 
kaŭĉuka piedfiksilo: 102-53, 
54 
kaŭĉuka piedplato: 266-44 
kaŭĉuka polurtelero por borilo: 
287-22 
kaŭĉuka ringo de 
konservobokalo; guma ringo: 
48-29 
kaŭĉuka rulo por alpremo de 
kopiita pigmentpapero: 335-8 
kaŭĉuka ŝelo: 99-55 
kaŭĉukaj kloŝoj; kaŭĉukaj 
kupoj: 88-12 
kaŭĉukaj streĉoŝnuroj: 114-13 
kaŭĉukarbo: 201-33 
kaŭĉuktuka cilindro kun 
kaŭĉuka tuko: 333-5 
kaŭĉuktuka cilindro: 333-23 
kaŭra antaŭensalto de risorta 
forsaltilo: 114-18 
kaŭra dorsensalto de saltoboko: 
114-15 
kaŭro ĉe levado: 117-1 
kaŭropantaloneto; 
krablopantalono; 
bebopantalono: 33-25 
kaŭropozo: 115-6 
kaŭrosido: 115-9 
kaŭrsalto sur boko: 113-53 
kaŭrsalto: 115-36 
kaŭrtombo, ŝtonĉerka tombo 
kun skeleto en kaŭropozicio: 
146-17 
kava gladotabulo; gladokavo: 
56-5 
kava subtena izolilo: 305-59 
kava vojo; interdekliva vojo: 
17-84 
kavaleria standardo: 61-11 
kavalira krono; nobelkrono:  
62-48 
kavaliriga ceremonio: 147-66 
Kavalirismo: 147 
kaverna rivereto: 14-68 
kaverno; groto: 17-85 
kavernosistemo: 14-61 
kaveto de ovario: 188-67 
kaviartranĉilo: 53-79 
kavo: 291-17 
kavobrika muro: 271-15 
kavopresa metodo: 321-24-31 
kavopresa rulo tegita per pri-
lumita pigmentpapero: 335-10 
Kavopresado aŭ heliogravura 
presado: 335 
kavotornilo: 302-51 
kazeapartigilo: 229-41 
kazepaketo: 229-45 
kazepakuma maŝino: 229-44 
kazepumpilo: 229-39 
kazina detektivo: 89-31 

kazina enirkarto: 89-29 
kazublo: 35-65 
KD (kompaktdisko) kun 
bildprilaboraj kaj transigaj pro-
gramoj por komputilo: 269-24 
KD aŭ lumdisko: 402-61 
KD- kaj DVD-registrilo kaj –
legilo: 270-7 
KD-DVD-legilo: 406-4 
KD-DVD-registrilo: 328-12 
KD-DVD-registrilo: 406-5 
KD-eniga fendo: 344-82 
KD-ludilo aŭ lumdiskilo: 401-9 
KD-ludilo: 402-51 
KD-rako: 401-3 
keĉo: 374-9 
keĉupujo: 126-7 
keglado; kegloludo: 123-1-9 
keglo: 123-8 
kegloaranĝo: 123-1-7 
keiro: 203-32 
kejlingo: 141-19 
kejlo: 142-11 
kejlofoldo: 296-66 
kejlofoldo: 296-85 
kejloplato: 142-19 
keletaĝo: 271-1 
kelfenestro: 271-3 
kellaboristo: 232-12 
kelmuro (betona muro): 276-1 
kelnerina antaŭtuko: 75-19 
kelnero: 78-48 
kelofenestro: 44-23 
kelpordo: 271-6 
kelŝtuparo (masiva ŝtuparo): 
276-16 
kelta arĝenta monero: 146-37 
kelta kruco: 199-74 
kepo; vizierĉapo kun kokardo: 
68-8 
kepo: 376-32 
kermesejo; festejo; foirejo: 
126-1 
kermesisto: 126-25 
Kermeso; Kermesa amuzejo: 
126 
kermeso: 126-1-57 
kerna ombro: 4-32 
kernetfruktaj plantoj: 211-
33-64  
kernetfrukto: 188-113 
kerneto; malgranda nukleo: 
176-13 
kernetujo (semujo): 211-62 
kernetujo: 211-39 
kernfendo: 144-24 
kernligno: 188-13 
kernligno: 273-84 
kerno (molfera): 305-20 
kerno; skikerno: 119-28 
kerno: 144-28 
kerno: 60-26 
kernofrukto; drupo: 188-110 

kernofrukto: 201-35 
kernombro: 4-37 
kerntabulo: 273-93 
kero: 90-40 
kero: 90-44 
kerosenujo: 391-8 
kesto de antaŭenmova 
transmisiilo (Norton-
transmisiilo, Norton-kesto): 
302-8 
kesto de provlensoj: 263-54 
kesto kun argilo: 158-30 
kesto; travidebla aparatujo: 10-18 
kestohorloĝo (59-62): 127-58 
kestohorloĝo: 262-16-21 
kestokaptilo: 239-24 
kestokuko kun ĉokolada tego: 
251-40 
kestokuko: 252-21 
kestomalpleniga sako: 395-48 
Kianta vino, kianto*: 252-36 
kikpedalo: 341-18 
kikpedalo: 343-77 
kilboato Drako [Dragon]:   
100-49 
kilboato solingo* [Soling]: 
100-50 
kilflosilo: 388-7 
kilforma arko; azendorsa arko: 
155-36 
kilnaĝilo: 101-47 
kilo (ekstera kilo): 99-29 
kilobloko: 378-41 
kilometroŝildo: 370-15 
kilometroŝtono; mejloŝtono: 
17-109 
kilportilo: 393-8 
kimono: 161-40 
kimono: 37-7 
Kimra teriero: 223-30 
kineja programafiŝo; 
anoncafiŝo kun kinejaj 
programoj: 79-54 
kineja scenejo: 133-8 
kinejo (filmoteatro; 
kinoteatro): 133-1 
kinkono: 198-17 
kinourbo; filmofabriko: 131-1 
kiom eble plej laŭte: 139-40 
kiom eble plej mallaŭte: 139-37 
kiosko; vendobudo: 95-33 
Kip-aparato  [Kipp]; 
gasprodukta aparato (60-63): 
173-59 
kirasganto; ferganto: 147-50 
kirasita ĉevalo: 128-18 
kirasita interno: 409-26 
kiraskolumo: 147-44 
kiraso: 147-43-55 
kirasspecoj: 147-62 
kirasŝuo; ferŝuo: 147-55 
kirasturo; blendita turo; 
kanonturo: 63-43 
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kirgizo: 161-18 
kirla apartigilo por elgajno de 
la varmega maltaĵo: 247-2 
kirlaĵoj proksime al 
sunmakuloj: 4-41 
kirlakva kanalo: 97-20 
kirlilo: 251-70 
kirlohelico: 232-6 
kirlujo: 229-43 
kirurgiaj kudriloj; suturaj 
kudriloj: 27-49 
kiselgura filtrilo: 247-4 
kitelo (frizista kitelo): 258-3 
klabo: 162-33 
klaboĉareto: 110-46 
klaboportanto: 110-47 
klabosvingado; klabado: 114-
37-39 
klabosvingo: 114-39 
klakisto: 131-34 
klakŝuo: 58-44 
klapa vokindikilo: 396-49 
klapcelilo: 240-66 
klapebla apogbrako: 361-22 
klapebla celilŝakto: 266-22 
klapebla celŝakto: 266-22 
klapebla dormomodulo: 394-33 
klapebla fortakurenta kaj 
telekomunika konektoskatolo: 
280-21 
klapebla frontvando: 367-10 
klapebla funkciiga panelo:  
404-44 
klapebla likvidkristala vidigilo: 
404-14 
klapebla polvokapoto: 286-18 
klapebla sidĉareto: 33-37 
klapebla ŝtupareto: 399-21 
klapebla tablo: 394-26 
klapebla tendroplanko kun 
kuplilo: 364-2 
klapfenestro kun eskapvojo: 
361-37 
klapfenestro: 361-4 
klapfotilo; balgofotilo (28-
30): 127-27 
klapita lito [nokte]: 361-50 
klapita lito: 361-55 
klapjupo; ĝardenjupo: 34-47 
klapkesto: 49-11 
klapkolumo: 38-3 
klapkovrila inkujo; klapinkujo: 
127-74 
klapkovrilo: 401-20 
klaplevilo: 240-69 
klapo de beboĉaro; 
(sun)protektilo; (vento)ŝirmilo: 
33-36 
klapo de benzinujo: 350-14 
klapo de kartujo: 267-11 
klapopantalono; 
ĝardenpantalono: 34-46 

klapopleto sur dorsapogilo: 
361-34 
klapopoŝo: 38-27 
klapoteksto: 338-48 
klapporda aperturo; klapporda 
embrazuro: 46-15 
klappordo: 46-14 
klapsidilo: 361-57 
klapsidilo: 362-7 
klapsistemo: 385-37-53 
klapŝtupo: 82-57 
klaptableto: 361-28 
klaptableto: 361-56 
klariga tabulo; klariga ŝildo: 
86-4 
klarigoj kaj stratlisto: 79-21 
klariono: 140-12 
klarneto (37-39): 141-36 
klarneto: 125-34 
klasada instalaĵo: 325-29 
klasado laŭ fibrokvalitoj: 318-1 
klasado: 325-17 
klasado: 325-9 
klasĉambro de elementa 
lernejo; klasĉambro de 
bazlernejo: 72-1-46 
klasika pantalono: 38-6 
klasika tajlo: 43-50 
klasikisma Antikvo [Antiqua]: 
164-6 
klasikisma portalo: 155-15 
klasikstila lukto; grek-
romana ringlukto: 117-6-9 
klasilmeĥanismo: 410-35 
klasilo aŭ diselektilo de 
bankbiletoj: 414-13 
klasilo de poŝtmarkoj: 395-12 
klaslibro: 72-6 
klasoŝranko: 72-24 
klaŭno; burleskulo: 124-67 
klaŭno; burleskulo: 125-21 
klaŭnofiŝo: 93-29 
klavarkonektingo: 407-42 
klavaro (piano- aŭ 
butonklavaro): 142-40 
klavaro kun tratira kartolegilo: 
395-6 
klavaro por ĉefpozitivo: 144-43 
klavaro por datumenigo: 344-84 
klavaro por dorspozitivo: 144-42 
klavaro por supra pozitivo: 
144-44 
klavaro por ŝvelpozitivo: 144-45 
klavaro: 132-49 
klavaro: 140-28 
klavaro: 143-4, 5 
klavaro: 143-50 
klavaro: 270-16 
klavaro: 314-16 
klavaro: 315-18 
klavaro: 348-10 
klavaro: 348-21 
klavaro: 358-60 

klavaro: 395-45 
klavaro: 398-10 
klavaro: 407-13 
klavaro: 408-18 
klavaro: 412-21-29 
klavaro: 414-6 
klaveto: 144-39 
klavicena meĥanismo: 140-48 
klaviceno (plukinstrumento 
kun sonkesto): 140-45 
klaviklo: 20-8 
klavikorda meĥanismo: 140-37 
klavikordo:  140-36 
klavo; klapo: 141-33 
klavo; klapo: 141-37 
klavo: 140-38 
klavo: 140-49 
klavo: 144-8 
klavoj: 83-2 
Klejsen-balono [Claisen], 
distilbalono: 173-50 
klematida aristolokio: 194-22 
kleoj: 138-8-11 
klienta skribopupitro: 414-24 
klientino de poŝto: 395-28 
klientino; gastino: 77-27 
klientino: 358-53 
klientino: 411-20 
klientkonsilistino: 83-75 
klientohalo (giĉethalo):      
414-1-38 
klientoserva faklaboristino: 
411-19 
klientoslipo: 411-26 
klientserva grupo 
(konsultejo): 414-32-37 
klientserva tablo: 414-1 
klifo: 14-70 
klifo; klifmuro: 14-73 
klikhorloĝa butono: 262-9 
klimatiza instalaĵo; klimatizilo: 
92-19 
klimatiza plafono: 398-15 
klimatizilo kaj hejtilo: 362-16 
klimatizilo kaj hejtilo: 362-5 
klimatizilo: 299-24 
klimatizilo: 399-19 
klimatizilsistemo sub la 
elektronikejo: 65-12 
klimatmapo: 9-31 
klimatoj de Tero: 9-40-44 
klimatzonoj  (kolore 
simboligitaj): 9-45-49 
klina falto: 13-17 
klinarma roboto : 303-47 
kline alĝustigebla apartigilo 
kun duobla deŝova cilindro: 
217-59 
klinebla fuzelaĝnazo: 387-13 
klinebla gladsurfaco: 255-28 
klinebla kupeo: 218-39 
klinebla labortablo: 286-15 
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klinebla planeo en vertikala 
pozicio: 388-30 
klinebla rotoro en vertikala 
pozicio: 388-33 
klingo: 53-54 
klingo de arabeskosegilo:   
288-13 
klingo de mallonga ŝtala glavo: 
156-156 
klingo: 208-36 
klingo: 285-20 
klingodetenoj: 111-47 
klingodorso: 53-55 
klingofendo: 285-21 
klingoŝirmilo: 219-27 
kliniga ŝraŭbo: 134-12 
kliniĝa lagro: 307-8 
klinita kolono: 268-31 
klinita sileno; nokta sileno: 
194-26 
klinko; pordoklinko: 49-32 
klinkovra bret ŝelo: 101-50-52 
klinplanea aviadilo: 388-29 
klinrotora aviadilo : 388-32 
klipero (Spindrift): 374-36 
klipo de horarlibro: 363-44 
kliŝbazo: 331-41 
kliŝbevelo: 331-44 
klitoro: 23-103 
klivio*: 205-8 
kloaka luko; kloakokrado: 79-13 
kloako: 80-23 
klorjono: 1-19 
klostro; galerio: 149-52 
klostro: 153-81 
klostrovolbo: 155-41 
kloŝforma vazo el la kloŝvaza 
kulturo: 146-14 
kloŝformo; formilo: 42-3 
kloŝo de rapidumŝanĝilo: 343-21 
kloŝo: 141-50 
kloŝokasko: 147-61 
kluba flago: 99-22 
klubflageto: 102-7 
klubflago sur triborda 
kverstango: 102-10 
klubfotelo: 78-26 
kluĉilfunkciiga brako: 343-81 
kluĉilo de kompresoro: 345-32 
kluĉilo: 345-48 
kluĉilo: 366-82 
kluĉilo: 383-23 
kluĉilskatolo: 343-61 
kluĉlevilo: 341-23 
kluĉodisko: 292-19 
kluĉoŝafto: 388-58 
kluĉpedalo: 344-75 
kluzflanka muro: 370-33 
kluzo por tubopuriga aparato 
[de la ĉefa naftodukto, 
“tubotalpo”]: 299-31 
kluzo: 242-8 
kluzoĉambro: 371-24 

kluzohaveno aŭ antaŭhaveno: 
371-30 
kluzoklapo: 394-16 
kluzokrado: 242-9 
kluzopordo (ŝovopordo):    
371-22 
kluzotunelo: 393-72 
knabeca hararanĝo: 41-4 
knabinjupo: 34-53 
knalbombono; petardo: 124-46 
knalfolieto: 124-45 
knalpizo: 124-47 
knalrano: 124-48 
knarilo; klakilaro: 124-42 
knedbrako: 251-65 
knedfiguroj; knedaĵoj: 71-13 
knedmaŝino: 251-63 
knedotablo; knedostablo: 71-14 
knedpasto; modlopasto: 71-12 
knedujo: 251-66 
koaksa ramplo: 309-12 
koakselprema maŝino: 309-7 
koaksestinga turo: 297-16 
koaksestinga vagono: 297-19 
koaksfornegaro: 297-17 
koaksforno (koakskaldrono): 
46-41 
koaksiga fornaro: 309-8 
koaksigejo: 297-15-20 
Koaksigejo: 309 
koaksigejo: 309-1-15 
koakskuka vagono: 309-9 
koaksoŝarĝado: 309-15 
koaksoturo: 297-15 
koaksrampla transportbendo: 
309-13 
kobajo: 184-15 
kobalta priradia aparato 
(kobaltkanono): 2-28 
kobro, dancanta serpento: 161-48 
Koĉero kun Kapelo: 3-27 
kodlitero de la devenlando: 
227-38 
kodnumero de la bredisto: 227-39 
kodnumero de la bredmaniero: 
227-37 
kodo de valorpapero: 415-18 
kodo de valorpapero: 415-26 
kodredaktilo por kodado en la 
hiperteksta markolingvo 
HTML: 328-34 
kogo* (Hansa ŝipo): 372-18-26 
Koĥer-pinĉilo: 27-42 
kojna entranĉo: 206-40 
kojna kruda ŝtupo: 276-31 
kojno: 272-15 
kojno: 285-19 
kojno: 290-31 
kojno: 312-24 
kojnobata martelo: 312-26 
kojnoplandumo: 58-55 
kojnorimena transmisiilo: 261-21 
kojnoskribo: 163-8 

kojpo; miokastoro: 184-17 
koka kapo: 145-38 
kokardofloro, gajlardo: 213-19 
kokcigo; kokcigaj vertebroj: 
20-6 
kokcigo: 23-73 
kokcigo: 25-46 
kokejo: 227-3 
koketulino; monduma putino; 
duonmondulino: 124-32 
kokidaĵo: 250-52 
kokido: 227-8 
kokilbenda* muldmaŝino: 
300-35 
kokilbendo*, muldilbendo: 
300-38 
kokilo*, metala muldilo: 300-33 
kokilo*, metala muldilo: 300-39 
kokina ovo: 227-25 
kokino: 215-7 
kokino: 224-19 
kokleo; heliko: 22-95 
Koko, kokobredado: 227 
kokobredado: 227-1-23 
kokokorto: 227-2 
kokono: 175-57 
kokoso: 201-53 
kokospalmo: 201-48 
Kokosplato: 11-34 
kokoŝtupetaro: 227-12 
kokoŝtupetaro: 227-4 
koksa kalsoneto: 37-28 
kokso: 19-44 
kokso: 225-32 
koksosaketo; talisaketo: 119-20 
koksosto; iliako: 20-24 
kokteleja gasto: 78-54 
koktelglaso: 376-78 
koktelglaso: 78-57 
koktelmiksilo; koktelmiksujo: 
78-63 
koktelmiksisto; koktelisto:    
78-68 
koktelseĝo: 349-13 
kola vertebro; nuka vertebro: 
20-3 
kolaglaso: 77-33 
kolaj muskoloj; platismo: 22-13 
kolbasaĵo: 250-10 
kolbasetbulko: 349-25 
kolbasforko: 250-13 
kolbaso: 349-28 
kolbasringo: 250-38 
kolbastranĉilo: 250-1 
kolbasvaroj (specoj:  salamo, 
kolbaso, budeno aŭ 
sangokolbaso, andujo aŭ 
tripkolbaso): 252-74 
kolbasvaroj: 250-34-39 
kolbo: 240-3 
kolboĉapo kun hoko: 123-40 
kolbokolo kun fingrotruo:   
123-41 
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kolbokolo: 240-7 
kolbonazo: 240-6 
kolbordero: 35-62 
kolĉenekspono: 83-74 
kolĉeno el ursungoj: 160-14 
kolĉeno kun kruco: 83-78 
kolekta kaj falda cilindro:   
333-40 
kolekte kunkudra maŝino: 
337-1 
kolektila framo: 308-5 
kolektujo (sitelo, dorstino): 
231-10 
kolektujo de malvarmiga 
fluaĵo: 246-7 
kolektujo por splitoj kaj 
malvarmigenzo: 302-44 
kolhararo: 186-4 
kolhararo: 225-13 
koliero: 43-2 
kolimatilo de testobildoj:    
263-55 
kolimatilo: 174-30 
kolizaŭto: 126-22 
koliziplato: 343-17 
kolkresto: 225-14 
kolkrispo: 124-17 
kolo: 19-25 
kolo de violono: 141-2 
kolo: 142-18 
kolo: 142-7 
kolo: 225-15 
kolo: 241-4 
kolo: 249-20 
kolo: 249-47 
kolo: 249-6 
kolofono; rezinaĵo: 141-11 
kolofono: 165-33 
kolomba skabiozo: 193-29 
kolombino (hispana 
kolombino): 124-24 
kolombo: 224-33 
kolombofalko: 177-3 
kolona arkoponto: 369-28 
kolona stativo: 2-29 
kolona stativo: 264-32 
kolonfusto: 153-20 
kolonfusto: 153-31 
kolonfusto: 153-42 
kolonkolo: 153-19 
kolono figurornamita: 152-18 
kolono: 76-14 
kolora pligrandiga aparato: 
268-43-49 
kolora zono; kolora obio; kiu 
indikas nivelon (ĉi tie:  nigra 
obio, mastrecobio de unua ĝis 
kvina grado): 117-15 
koloragorda lampo: 268-40 
koloragordaj markoj: 329-17 
koloraj kontaktlensoj: 263-25 
koloranalizilo: 268-39 

kolorbendo por sinkovraj 
koloroj: 329-15 
kolorbendujo (tajpobendujo): 
412-9 
kolorekrano: 400-15 
kolorfiltriloj: 329-6 
kolorfinŝtupa modulo: 400-13 
Kolorigo kaj blankigo de 
tekstilaĵoj: 321 
kolorkodo por la diversaj 
temperaturzonoj (indikitaj en la 
mapo en Celsiaj gradoj): 9-2 
kolorkontrola eltira ĵo: 329-14 
kolormalkoda modulo: 400-5 
kolormenuo kun kolorpaletro: 
328-19 
kolormiksa kapo: 268-46-48 
Koloroj: 166 
kolorpresaĵo; 
ĥromolitografiaĵo, plurkolora 
presaĵo: 159-28 
kolorprovaĵo de paĝaranĝo: 
328-38 
kolorŝablonaro: 328-37 
kolortabulo kun presfarboj: 
328-10 
kolortraktado, adapto de 
koloroj al eliga aparato: 327-10 
kolortrua masko: 328-36 
kolorvitra ornamaĵo fenestra; 
fenestra ornamaĵo el kolorvitro: 
72-69 
kolportisto: 126-43 
kolrimena forko: 226-29 
kolrimeno: 226-30 
kolringo: 223-16 
kolringo: 43-16 
kolŝildo: 235-4 
kolŝirma papero, paperkolumo: 
258-6 
kolŝirmilo: 147-43 
kolŝirmilo: 147-83 
koltro: 218-11 
koltruo: 35-57 
koltuko: 128-37 
koltuko: 376-89 
koltukoj; ŝaletoj: 83-63 
koluma botelo el la funelvaza 
kulturo (megalita ceramikaĵo): 
146-12 
koluma garnaĵo: 226-16 
kolumkapa bolto: 296-32 
kolumna linio: 165-12 
kolumno: 165-10 
kolumno: 338-67 
kolumo, brustharoj: 241-29 
kolumo: 146-25 
kolza brilskarabo: 234-43 
kolzo: 201-1 
komandantejo: 67-85 
komandantokupolo: 63-76 
komandejo (spacokajuto):   
392-45 

komandejo: 370-57 
komandejo: 382-43 
komandejo: 398-27 
komandejo: 67-28 
komandejo: 67-3 
komandeniga areo: 315-29 
komandoponto; komandejo: 
66-14 
kombado (elkombado de tro 
mallongaj fibroj): 318-19 
kombajno: 216-34 
kombiaŭto: 346-17 
kombilo: 33-8 
kombiltredo (faden-enigo en 
kombilon): 323-6 
kombinaĵo de ŝaltilo kaj 
ŝtopilingo: 280-10 
kombinaĵoj de erodaj diskoj 
kaj eroditaj formoj : 263-44 
kombinita knik- kaj 
tranĉfalda maŝino: 338-8 
kombinita levado (greka-
germana): 136-4 
kombinita regilo: 406-15 
kombinita stirklapo aŭ 
empalerono* [empnerono + 
alerono]: 393-34 
kombinita ŝaltobrako por 
ĝirlumo, ŝoselumo, glacviŝilo 
kaj hupo: 344-68 
kombinita ŝipo (kargo- kaj 
pasaĝerŝipo): 377-1-81 
kombinita tapi ŝflega aparato: 
56-80 
kombinita tenajlo: 279-61 
kombinita tenajlo: 280-61 
kombinita tenajlo: 287-14 
komblana ŝpinejo: 318-22-25 
kombomaŝino: 318-36 
komenca pozicio de la 
celgloboj: 91-19 
komenca ŝtupo: 276-18 
komenca ŝtupo: 276-42 
komencoŝildo komence de 
konstanta malrapidvetura loko: 
357-42 
komencoŝildo komence de 
portempa malrapidvetura loko: 
357-39 
komerca aviadilo: 7-6 
komforta sidilo: 362-26 
komforta sidilo: 362-9 
komforta taga ŝuo; virina 
duonŝuo: 58-29 
komfortbicikla stirilo: 340-41 
komfortbiciklo  (nederlanda 
biciklo): 340-40 
komika sceno; komika 
programero: 125-23 
komo: 164-20 
komobutono: 410-26 
komodo: 71-41 
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kompakta radiatoro kun dukto 
de la malvarmiga aero: 218-29 
kompakta skio: 119-1 
kompakta superkonstruaĵo: 
375-50 
kompakta telefono: 396-9 
kompaktdiskoj; lumdiskoj; 
laserdiskoj; k-diskoj: 54-14 
kompaktiga kanalo: 321-12 
kompaktiga klapo: 321-11 
kompaktiga rubokamiono:  
353-13 
kompaktiga rulo por 
rekompaktigo kaj laŭprofunda 
gvidado: 218-48 
kompasindikilo: 379-6 
kompasoj: 379-40-48 
kompasujo: 379-43 
kompensa pendolo: 261-33 
kompensa pezaĵo de 
krankoŝafto: 343-20 
kompensa rezervujo por 
fridakvo: 366-65 
kompensa rezervujo por fridiga 
akvo: 366-78 
kompensoskribilo: 28-53 
komperesoro: 282-36 
kompleksa nombro [3- reela 
parto, reelo; 2i:  imaginara 
parto; i:  imaginara unuo kun i 2 

= -1]: 167-14 
kompleksaj perturboj: 13-9 
kompleta elektronselo de 
natriatomo (Na): 1-8 
kompleta senarbigo, 
senarbigejo: 237-13 
kompletiga signalbrako: 357-8 
kompletigaj signaloj:        
357-25-35 
kompleto da makzelaj boltiloj: 
287-2 
kompleto de ŝraŭbiloj: 261-6 
kompleto de tuboplumoj:    
314-43 
kompleto kompresoro-
vaporigilo: 361-44 
kompleto; negoca kompleto 
(22-24): 38-21 
komponantoj de 
termoelektra centralo:      
304-1-9 
komposta kesto: 334-3 
kompostado: 334-1 
kompostaĵo: 326-1-17 
Kompostejo I (tipografio kaj 
korektosignoj): 326 
Kompostejo II (cifereca 
ŝablonpretigado): 327 
kompoŝtamaso: 204-7 
kompreso por ekzamenado de 
renoj aŭ galo: 32-5 
kompreso: 82-73 
kompresora ringo: 343-7 

kompresoro de klimatizilo: 
343-15 
kompresoro kun elektromotoro: 
366-34 
kompresoro por bremsaero: 
365-14 
kompresoro por bremsaero: 
366-58 
kompresoro: 291-3 
kompresoro: 299-23 
kompresoro: 345-31 
kompresoro: 366-72 
komputila ekrano: 358-6 
komputile regata vefterframo: 
320-41 
komputilmuso: 132-50 
komputilo kun datumoj de la 
gastoj: 78-8 
komputilo kun retkonetko : 
405-1-4 
komputilo por analizo de 
aerfludiagramo: 32-42 
komputilo por fotometrio:    
28-51 
komputilo: 27-12 
komputilo: 327-6 
komputilo: 408-21 
komputilo: 415-4 
komputilo: 69-20 
komputiloj kun internaj 
datenbankoj kaj servoj de la 
provizanto: 405-9 
komputiloj kun luata 
memorspaco por retejoj kaj 
datenoj de retklientoj: 405-8 
komputilŝranko: 398-47 
komputocentro: 411-46-52 
komuna fingra ekstensanto: 21-57 
komuna peronea nervo: 21-33 
komunaĵo de aroj A kaj B, A U 
B = {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, 
l}: 171-5 
komuniantoj: 199-27 
komunikada instalaĵo: 394-7 
komutil- kaj signallevilo: 357-62 
komutilklapo: 365-18 
komutilsignaloj ĉe duoblaj 
kruckomutiloj: 357-49-52 
komutilsignaloj ĉe simplaj 
komutiloj: 357-45-48 
komutilsignaloj: 357-45-52 
koncertpiano; horizontala 
piano (pli malgranda:  
salonpiano): 143-41 
koncertpodio: 88-46 
kondensatoro: 345-39 
kondensatoro: 67-64 
kondensila lokomotivo: 364-70 
kondensilo: 173-48 
kondensilo por molakvo: 246-6 
kondensilo: 264-8 
kondensilo: 306-17 

kondensiloj por helpmotoroj: 
365-17 
kondenslensoj: 265-32 
kondiĉa dividostreko: 164-46 
kondimentujo kun spicaro; 
spicujrako: 55-29 
kondukĉeno: 218-14 
kondukilo de altprema gaso: 
309-45 
kondukilo de malaltprema 
gaso: 309-44 
kondukilo de malvarmiga akvo: 
304-25 
kondukilo de malvarmiga 
fluaĵo de klimatizilo: 343-11 
kondukilo kun akcelilo: 354-20 
kondukiloj: 226-25 
kondukiloj: 226-33 
kondukisto de metroo: 352-31 
kondukrimeno: 85-20 
kondukruloj: 321-16 
kondukŝnuro; kondukiloj:   
105-29 
konduktilo (fadeno aŭ drato) de 
telefonaŭdilo: 396-3 
konduktilo: 305-38 
konduktilo: 305-47 
konekta aparatingo por transigo 
de konservitaj bildodatumoj al 
komputilo kaj ŝargado de la 
akumulatoro: 269-55 
konekta flanĝo por prenilo aŭ 
ilo: 303-43 
konekta kablo por katetero:  
30-35 
konekta tubo: 279-9 
konekta tuboflanĝo: 283-23 
konektejo por longdistanca 
varmodukto: 304-4 
konektiga panelo: 132-19 
konektilo de fulmilo: 266-14 
konektilo por fulmilo: 266-14 
konektilo por fulmilo: 266-29 
konektilo por teleregado: 267-14 
konektiloj por alkonduko de 
oksigeno kaj aero: 30-4 
konektingo por drata 
kapaŭdilo: 402-41 
konektingo por kapa 
aŭdparolilo: 396-55 
konektingo por prema 
fuelpreno: 65-33 
konektingo: 348-52 
konektingoj por provizora 
kurento (en okazo de elektra 
paneo): 30-5 
konektingoj por stirstangoj aŭ 
ludmaniloj: 403-2 
konektingoj: 258-16 
konektiva histokovro: 20-87 
konektivo; konektiva histo: 22-68 
konekto al akvotubo: 332-5 
konekto de bremsodukto: 345-62 
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konekto-surfaco: 296-65 
konektoskemo de 
transformilo : 305-22 
konektotabulo: 398-35 
konektotubo por rubaero: 295-16 
konfekcia vesto: 83-43 
konfetoj: 124-58 
konfidencaj dokumentoj: 409-27 
konfrontado de la 
reprezentantoj de la diversaj 
partioj (rondo de reprezentantoj 
de partioj; diskutrondo: 70-22 
kongao*; kongatamburo*:  
142-56 
konifera arbaro, pinarbaro: 17-1 
Koniferoj, pinarboj: 190 
konjakglaso: 53-86 
konka korno: 145-45 
konkava kapitulo: 188-81 
konkava modluro: 153-34 
konkava modluro: 153-45 
konkava modluro: 155-10 
konkava spegulo: 133-39 
konkava spegulo: 5-35 
konkavaj diskoj por miksado 
kaj ebenigo: 218-50 
konkavaĵo (por faciligi la 
fingradon): 142-79 
konkavaĵo: 120-14 
konkave konveksa lenso kun 
negativa faceto: 263-51 
konkave konveksa lenso kun 
speciala faceto: 263-50 
konko de Sankta Jakobo 
(pilgrimokonko): 127-48 
konko; manŝirmilo; mankonko: 
111-35 
konko: 111-37 
konko: 111-44 
konko: 176-35 
konkursa juĝistaro: 106-5 
konkursa rulseĝo: 106-31 
konkursa vesto: 119-22 
konkursaj okulvitroj: 121-15 
konkursanto; vetmotorciklisto; 
konkursmotorciklisto: 106-36 
konkursarko kun 
depreneblaj ĵetbrakoj 
(inversigita arko): 123-54 
konkursaŭto formulo 1-106-49 
konkursaŭto formulo 3-106-52 
konkursaŭto formulo Reĝo: 
106-48 
konkursaŭto GT [Grand-
Touring]: 106-53 
konkursbiciklo por ŝosea 
bicikladokonkurso: 106-19 
konkursboato por unuremila 
kvaropo sen stiristo; kvaropa 
kvarremila boato sen rudristo; 
kvaropa kvarremilulo sen 
rudristo: 99-7 

konkursboato por unuremila 
okopo kun stiristo; okopa 
okremila boato; okopa 
okremilulo: 99-8 
konkursboatoj; rapidboatoj: 
102-20-40 
konkursjaĥto: 101-35 
konsekrita hostio (Plej Sankta 
eŭkaristio): 199-35 
konserva aparato; 
konservbolilo: 48-26 
konservaĵo, ladmanĝaĵo:     
250-54 
konservaĵoj (ladmanĝajoj): 
250-53 
konservoglaso; 
konservobokalo: 48-28 
konservujo por kontaktlensoj: 
263-26 
konstelacioj (figuraj grupoj 
de steloj) kaj nomoj de steloj: 
3-9-48 
konstruado de betonvojoj 
(konstruado de aŭtoŝoseoj): 
355-1-31 
konstruata ŝipo: 378-30 
konstrublokoj: 33-41 
konstrubretoj: 87-44 
konstrudometo; konstruludo: 
87-43 
konstrueja barilo, tabulbarilo: 
271-44 
konstrueja budo: 271-48 
konstrueja budo: 272-44 
konstrueja lifto: 271-31 
konstrueja necesejo: 271-49 
Konstruejo I: 271 
Konstruejo II: 272 
konstruelementoj de ŝipo: 
378-47-68 
konstrukavo, kelkavo: 271-
69-82 
konstrukciejo: 378-2 
konstrulignoj : 273-83-96 
konstrumaŝinisto: 354-23 
konstrupecoj por meĥanika 
konstruado: 71-22 
konstruruba kontenero: 353-22 
konsultejo de kuracisto: 27-1 
konsultejo; konsultkabineto 
(25-60): 27-24 
konsultkabineto: 28-1 
konsultolibraro: 74-12 
konsumdukto: 80-52 
kontaktiloj: 280-33-34 
kontaktmanometro: 137-56 
kontakto-goniometro: 174-27 
kontaktodrato: 351-41 
kontaktodrato: 359-21 
kontaktolampo; kontaktindika 
lampo: 111-30 
kontaktorela kontakto 
(regokontakto): 351-43 

kontaktoskatolo: 305-65 
kontaktrisorto: 280-26 
kontanta mono: 409-28 
konteltiraĵo: 410-38 
konteltiro: 413-12 
kontener-transkargadejo: 381-48 
kontener-transkargadejo: 
382-1 
kontenerĉarelo: 381-47 
kontenerkamiono: 360-43 
kontenero por bruna vitrorubo: 
81-9 
kontenero por paperrubo: 81-10 
kontenero por senkolora 
vitrorubo: 81-7 
kontenero por ŝurubo: 81-16 
kontenero por verda vitrorubo: 
81-8 
kontenero por vestorubo: 81-15 
kontenero: 360-42 
kontenero: 382-3 
kontenerstaplilo (ĉi tie:  
ĝirafkrura kontenerĉarelo): 
382-4 
kontenerstaplo: 381-49 
kontenerŝipo: 375-76-78 
kontenerŝipo: 381-45 
kontinenta breto: 11-14 
kontinenta breto: 11-25 
kontinenta taluso; kontinenta 
deklivo: 11-15 
kontinento (kontinenta plato): 
11-26 
kontinuaj telferoj  (unukablaj 
telferoj): 368-15-26 
kontonumero: 413-21 
kontora pivotseĝo aŭ 
turnoseĝo: 408-39 
kontora seĝo, pivotseĝo aŭ 
turnoseĝo: 411-27 
kontora ŝranko: 411-14 
kontora turnoseĝo kun 
apogbrakoj: 328-9 
kontoraj necesaĵoj: 410-1-40 
kontrabaso; basviolono (24-
26): 141-23 
kontrastregulilo: 400-32 
kontraŭ-submarŝipa -
torpedlanĉilo: 67-51 
kontraŭ-submarŝipa 
misilolanĉilo, kvaropa: 66-30 
kontraŭ-submarŝipa nuklea 
submarŝipo (55-74): 67-54 
kontraŭ-submarŝipa salva 
raketlanĉilo: 67-24 
kontraŭ-submarŝipa sesopa 
salva raketlanĉilo: 67-37 
kontraŭangulo al 8-169-13 
kontraŭaviadila maŝinkanono: 
67-34 
kontraŭaviadila mitralo: 63-48 
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kontraŭaviadila raketlanĉilo 
MM 38 en sia pafkontenero: 
66-32 
kontraŭaviadila tanko Gepardo 
[Gepard]: 63-82 
kontraŭavio-kanono 40 mm-a: 
66-73 
kontraŭbata martelo kun 
hidraŭlika kuplilo: 292-8 
kontraŭbesta barilo, dratreta 
barilo: 237-7 
kontraŭblovo: 317-37 
kontraŭe ducilindra motoro kun 
kardana transmisio: 342-18 
kontraŭerupciilo: 298-26 
kontraŭfibre tranĉita plato por 
lignogravuro, kverligno: 159-1 
kontraŭfrosta tavolo: 352-1 
kontraŭfrosta tavolo: 354-54 
kontraŭhoketo: 230-15 
kontraŭhoko: 296-44 
kontraŭinunda digo (vintra 
digo): 370-21 
kontraŭkabla mufo: 368-68 
kontraŭkablo: 368-40 
kontraŭkaptilo: 143-31 
kontraŭkula reto; kuloreto: 92-36 
kontraŭlavanga galerio: 122-25 
kontraŭmanifestaciaj 
rimedoj: 68-23 
kontraŭondiĝilo: 391-12 
kontraŭpezaĵo: 382-38 
kontraŭpezaĵoj: 368-16 
kontraŭpezo: 220-25 
kontraŭpezo: 265-19 
kontraŭpezo: 272-33 
kontraŭpezo: 343-40 
kontraŭpezo: 366-66 
kontraŭpezo: 371-86 
kontraŭpinta mufo: 302-27 
kontraŭpinta tornomaŝino 
(kun reg- kaj tirŝaftoj):        
302-1-34 
kontraŭpinto, prempinto: 288-8 
kontraŭpinto, prempinto: 302-26 
kontraŭplektaj punktoj: 323-28 
kontraŭpolva maniko: 2-48 
kontraŭrelo: 356-23 
kontraŭrotacia frapo: 91-6 
kontraŭskriba sekurigilo: 406-58 
kontraŭspegulo (refrakta 
spegulo): 265-11 
kontraŭsuna ŝirmilo; piedhava 
sunombrelo: 44-42 
kontraŭŝraŭbingo: 296-30 
kontraŭŝraŭbingo: 339-60 
kontraŭtanka helikoptero 
BO-105 P: 63-94 
kontraŭtanka misilsistemo 
MILAN: 63-79 
kontraŭventa ŝipo; ŝipo 
kontraŭvente: 101-7 
kontraŭventa tabulo: 275-27 

kontraŭventa velado; lofado: 
101-9 
kontraŭvortica sistemo: 391-10 
kontraŭvorticilo: 385-30 
kontrola laŭtparolilo: 132-16 
kontrolaparato de 
tempoakordo, tempoagordilo: 
261-27 
kontrolaparato por akvorezistaj 
horloĝoj: 261-26 
kontrolfadeno: 60-11 
kontrolfenestro al la 
angiografiejo; angiografia niĉo: 
32-13 
kontrolfenestro por 
kadronumeroj kaj funkciskaloj: 
134-28 
kontrolilo de pneŭopremo 
(mezurilo de pneŭopremo): 
350-20-24 
kontrolilo por sangopremo; 
monitoro de sangopremo: 30-41 
kontrolinstrumentaro: 132-18 
kontrolistino de kvalito ĉe 
perokula ekzamenado: 324-16 
kontrollampo: 270-22 
kontrollampoj: 270-30 
kontrollampoj: 311-67 
kontrollumo de baterio: 403-28 
kontrollumo por akumulilo: 
396-41 
kontrollumo por ĝirlampoj: 
344-61 
kontrollumo por manbremso: 
344-63 
kontrollumo por 
nebulreflektoroj: 344-57 
kontrollumo por olepremo: 
344-64 
kontrollumo por ŝoselampoj: 
344-62 
kontrollumoj de servoekipaĵoj: 
365-34 
kontrolmarko: 82-68 
kontrolmodulo por horizontala 
liniieco: 400-9 
kontrolo de legitimiloj: 390-18 
kontrololampeto; kontrollumo: 
56-11 
kontrolorganoj por regado de 
ŝaltaparatoj: 305-7 
kontrolpanelo kun mezuriloj de 
la averta instalaĵo: 305-9 
kontrolpupitro: 357-64 
kontrolpupitro: 394-20 
kontrolregistro: 60-12 
kontrolstampo de 
viandoinspektoro: 248-24 
kontroo de presfilmo sur 
tralumiga tablo : 329-30 
konturgrifelo: 159-5 
konturtranĉilo: 159-10 
konusa akso: 190-3 

konusa ĉampanglaso; glaso por 
ŝaŭmvino: 53-84 
konusa dentorado: 296-91 
konusa flakono aŭ Erlenmeyer-
flakono: 324-22 
konusa flakono; flakono de 
Erlenmejero (Erlenmejer-
flakono) [Erlenmeyer]: 173-39 
konusa kojnostifto: 296-37 
konusa konekto-surfaco: 296-67 
konusa morĥelo: 199-27 
konusa pinjono: 296-92 
konusa pintosignalo: 380-14 
konusa projekcio: 16-9 
konusa tegmento: 274-24 
konusaspergaĵa ajuto: 236-23 
konusforma ŝtono: 43-70 
konusforme pritondita arbo: 
84-13 
konuso de cembro: 190-29 
konuso de vejmuta pino: 190-30 
konuso; strobilo: 190-2 
konuso: 12-13 
konuso: 170-43 
konusoskvamo: 190-14 
konusoskvamo: 190-27 
konusoskvamo: 190-38 
konusoskvamo: 190-8 
konusrada transmisio: 245-26 
konustegmenta kabano: 162-21 
konvalo; majfloro: 195-2 
konveks-konkava arko: 155-34 
konveksa kapitulo: 188-80 
konveksaĵo de sonskatolo: 142-26 
konverĝa modulo: 400-12 
konvertorfundo: 300-50 
konvertoro kun supra 
oksigenblovo (LD-konvertoro, 
Linz-Donawitz-konvertoro): 
300-47 
konzolo de helicŝafto: 377-61 
konzolo por kabloriparoj:   
368-74 
konzolo: 279-6 
konzolo: 285-63 
koordinata indiko de 
muspozicio: 315-30 
koordinata kruco por aktuala 
vido: 315-35 
kopiaĵpleto: 412-42 
kopibutono: 412-46 
kopiejo: 131-3 
kopifolio por transigi printaĵojn 
ekz. sur glasojn kaj T-
ĉemizojn: 270-31 
kopiita kavopresa rulo: 335-17 
kopirajtsigno: 164-40 
kora ventriklo: 23-64 
koraciformaj birdoj: 179-1 
koracio, migra birdo: 179-3 
koraj valvoj (59, 60): 23-58 
koralkoliero: 43-34 
koralpolipo: 176-21 
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koraltrunko: 176-20 
korbansa arko: 155-28 
korbelferdeko: 67-19 
Korbisto (korboplektisto): 
289 
korbisto, korboplektisto: 289-33 
korbo por rubaĵoj; forĵetaĵujo: 
87-14 
korbo por speciala oferto: 
250-46 
korbo: 108-10 
korbofarejo (korboplektejo): 
289-1-40 
korbofosto: 108-9 
korbopilkado; basketbalo: 
108-6 
korbopilkisto; basketbalisto, 
enkorbiganto: 108-13 
korbopilko: 108-7 
korboringo: 103-59 
korboringo: 108-11 
korboskeleto: 289-25 
korbotabulo: 108-8 
kordankro; finpeco: 141-7 
kordankro: 142-13 
kordflanka klavsubtenilo:   
140-42 
kordo AB: 169-51 
kordo; arkokordo: 123-59 
kordo; metala kordo: 142-14 
kordo: 140-44 
kordo: 140-55 
kordo: 143-38 
kordoj; kordaro: 143-7 
kordoj:  G, D, A, E-kordo: 141-9 
kordoj: 141-63 
kordokovrilo; manikŝirmilo: 
142-17 
kordona kudrero: 254-8 
kordonkrado; apartiga krado: 
68-25 
kordono: 376-34 
korduroja kolumo: 38-47 
korekta likvo: 410-12 
korekto de kolormiskovroj: 
327-11 
korektofiltriloj: 132-36 
korektosignoj: 326-27 
korforma; keroforma: 188-38 
koridalo: 195-8 
koridoro: 119-52 
korintika kapitelo: 153-39-41 
korintika kolonordo: 153-38 
korka naĝzono: 98-17 
korka tenilo: 243-22 
korkateterado: 30-28 
korko de ŝaŭmvina botelo: 78-60 
korkoveŝto: 384-8 
korkpremilo: 232-10 
korktirilo: 53-48 
kormasaĝo: 82-11 
kormorano, “pozanta” kun 
etenditaj flugiloj: 178-12 

korna (okulvitra) framo: 263-8 
korna kikero: 222-19 
korneca epidermo: 22-64 
korneo: 22-56 
kornica listelo: 153-71 
kornico (specoj:  rokkornico, 
herba kornico, rulŝtona 
kornico, neĝa kornico, glacia 
kornico): 118-4 
korno: 94-14 
kornobulko: 349-24 
kornusfrukto: 191-32 
koro: 21-14 
koro (31, 32): 23-30 
koro [laŭlonga sekco]: 23-56 
koro: 23-11 
korolinio: 19-76 
korono (haloo observebla dum 
totala Suneklipso aŭ per 
specialaj instrumentoj): 4-42 
korpa batalo; proksimbatalo: 
117-31 
korpa ekzamenado; korpa 
traesploro: 68-52 
korpolocio, haŭtflega likvo: 
252-48 
korsetkalsono: 37-30 
korseto: 37-23 
korsilueto en rentgenbildo:   
30-27 
korstimulilo; elektra-kora 
pulsatoro: 30-19 
Kort-duzo aŭ helicoduzo:   
383-21 
korto: 90-27 
kortobirdoj : 224-19-36 
kortoheĝo: 215-2 
kortohundo: 215-3 
korvedoj (14-16): 179-13 
kosma laboratorio, 
spaclaboratorio: 393-66 
kosma mezursatelito: 7-37 
kosmetikaj tukoj: 252-50 
kosmetikaĵbutiko: 358-50 
kosmonaŭto aŭ astronaŭto: 
393-68 
kosmonaŭto aŭ aŭstronaŭto: 
392-1 
kosmopramo aŭ spacaviadilo: 
393-1 
kosmovesto aŭ 
spacoskafandro: 392-2-11 
kostumjako (striktatalia jako): 
35-67 
kostumjupo: 35-68 
kostumo (67-69): 35-66 
kostumo: 83-12 
kostumplanisto; 
kostumdezajnisto: 136-42 
kostumplano; kostumdezajno: 
136-43 
kostumskizo: 136-44 
kotamasoj; kotkonuso: 12-49 

kotiledono; ĝermfolio: 188-95 
Kotonŝpinejo de trirula 
metodo: 318-26-48 
kotonujo: 201-16 
kotonvato: 318-33 
kotŝirmilo: 340-44 
kotŝirmilo: 344-1 
koturnlogilo: 240-45 
koturno, kokoforma birdo: 178-27 
kovejo kun kovĉeloj: 230-58 
kovertilo : 412-77 
kovertopleto: 412-82 
kovertorĉapo: 300-48 
kovertoŝakto: 412-78 
kovilo; inkubatoro: 73-25 
kovoĉelo: 230-42 
kovokavo: 178-34 
kovra ardezvico: 275-78 
kovra skvamo: 190-5 
kovrado per ardezo laŭ 
malnova germana maniero: 
275-76-82 
kovraĵo: 275-56-58 
kovrilbinda ma ŝino: 337-6 
kovrilfiksilo: 56-87 
kovriliza maŝino: 338-27 
kovrilmeta stacio: 229-46 
kovrilo de bendogvidaj diskoj: 
286-30 
kovrilo de homluko kun 
manrada fermilo: 283-22 
kovrilo de memorkarto: 269-30 
kovrilo de paperrulujo: 315-7 
kovrilo de sekigujo: 173-52 
kovrilo de sekurbalono: 344-
102 
kovrilo kun filtrilo: 2-14 
kovrilo kun indiko de 
strekodikoj: 314-45 
kovrilo super ŝtuparŝakto:   
271-22 
kovrilo; klapfermilo: 127-29 
kovrilo; ŝirmilo; protektilo: 6-2 
kovrilo: 251-64 
kovrilo: 265-13 
kovrilo: 327-15 
kovriltranĉilo: 338-29 
kovrita (kaŝita) zipo: 38-45 
kovrita ĉelo kun mielo, 
mielĉelo: 230-44 
kovrita ĉelo kun pupo: 230-43 
kovrobendo: 281-16 
kovrofolio, surfolio: 259-5 
kovroklapo: 412-12 
kovrolistelo: 276-57 
kovrolistelo: 276-64 
kovromato (pajlomato, 
pucportilo*, ombriga mato): 
207-6 
kovroplato de bas-tona 
membrano: 401-17 
kovroplato kun pleto por 
unuopaj kopioj: 412-36 
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kovrostreko: 275-89 
kovrotavolo (neŭtiligeblaj 
tertavolo kaj rokaĵoj): 312-2 
kozaka robo (61-64): 35-60 
krablejo: 33-39 
kraĉujo: 29-9 
krad-rostejo; kradrostaĵa budo: 
126-5 
krada helmo: 62-8 
krada segmento, portilo por 
pluaj kompletigoj kaj aparatoj: 
394-8 
krada subtenilo: 393-13 
krada superfluilo: 242-4 
krada turnoponto: 369-63 
kradirejo el fajrozinkita ŝtalo: 
218-75 
kradita pasejo: 125-51 
kradnodoj: 369-37 
krado de malvarmigilo: 344-49 
krado: 125-50 
kradobriko: 313-23 
kradoĉareto; tirĉareto: 127-89 
kradomuro: 113-21 
kradopoto; spagetujo kun 
interna retpoto: 48-15 
kradospektrografo: 5-6 
kradostango: 84-34 
kradrostilo; turnrostilo; 
stangorostilo: 126-8 
kradvando: 228-5 
krajono (ankaŭ:  kolorkrajono; 
feltoskribilo; globskribilo): 55-
26 
krajono: 72-38 
krajonpintigilo: 410-3 
krakeno: 251-50 
krakigejo: 298-36 
krakpano: 251-56 
krampilo : 410-5 
krampo: 173-33 
krampo: 272-58 
krampo: 274-97 
krampujo kun ŝovŝarĝilo: 410-
7 
kranakcesoraĵoj: 279-26-37 
kranaro por kontroli la purecon 
de la maltaĵo: 246-52 
kraniaj loboj: 20-74 
kranikolekto kun modeloj kaj 
muldaĵoj de kranioj kaj 
kranikalotoj de diversaj 
evoluperiodoj de la homo: 73-
16 
kranio: 19-5 
kranio: 20-38 
kraniopapilio; atroposo; 
aĥerontio atroposa (Sp. 
Acherontia atropos): 183-11 
kranka movilo: 371-60 
krankborilo: 293-25 
kranko de baskula fajrujokrado: 
364-40 

krankolagro: 339-36 
krankopivota truo: 345-28 
krankorado: 340-28 
krankoŝafta lagro: 345-25 
krankoŝafto: 343-49 
krankoŝaftujo aŭ skatolo de 
krankoŝafto: 343-16 
krano: 172-21 
krano: 172-4 
krano: 173-53 
krano de sabloŝutilo: 364-55 
krano de vaporfajfilo: 364-51 
krano por plenigo kaj 
malplenigo: 46-70 
krano por trinkaĵoj: 126-3 
krano: 247-9 
kranoj por biero kaj aliaj 
trinkaĵoj: 129-2 
kranostango; fiksostango por 
diversaj aparatoj: 30-18 
kranoŝelo: 371-61 
kranŝtopilo: 173-44 
kratago: 192-30 
kratero; vulkankratero: 12-5 
kravato; larĝa silka kravato: 
38-7 
kravato: 376-35 
kravato: 38-52 
kravatpinglo; kravatpremilo: 
38-53 
kravatpinglo: 43-22 
kredanto ĉe preĝado: 148-61 
kredenco: 52-34 
kredenco: 377-43 
kreditkarta legilo: 349-50 
kreditkarto  (debetkarto): 413-
27-29 
kremaĵa benjeto: 251-33 
kremaĵa torteto: 252-11 
kremaĵa torto: 252-18 
kremaĵkuko: 251-27 
kremaĵtorto: 251-30 
kremcisterno: 229-19 
kremdoza pumpilo: 229-40 
kremmaturiga cisterno: 229-31 
kremo: 252-100 
kremomaŝino: 75-36 
kremopleteto; kremopelvo: 75-37 
kremrulaĵo: 251-23 
kremtorto: 75-13 
kremtorto: 75-7 
kremujoj; beleckremo: 51-32 
krenela kaj floketa 
altokumuluso (subspecoj de 
antaŭa): 8-16 
krenela mursupro; krenelaro: 
147-6 
krenela ŝraŭbingo: 296-24 
krenela ŝraŭbingo: 296-77 
kreno: 209-20 
krepuska limzono: 4-21 
krescenta planeo: 385-18 
kresĉende: 139-31 

kresĉendorulo; rulŝveligilo: 
144-49 
kreskinta greftaĵo: 206-24 
kresta plumtufo: 178-31 
kresto: 13-39 
kresto; blazonkresto: 62-6 
kresto: 224-22 
krestokasko: 147-60 
kretoj: 72-13 
kretoskizo kun bildkomponaĵo: 
157-4 
kretujo; kretobreto: 72-12 
kribrilbenda sekcio: 325-32 
kribrilbendo kun 
kaŭĉukcilindra movilo: 217-57 
kribrilbendo por apartigi 
malpuraĵojn de la rikoltaĵo: 
217-74 
kribrilo: 271-85 
krifo: 177-10 
kriketbatilo: 108-30 
kriketgolejo (fostoj kun 
kverlignoj): 108-25 
kriketo: 108-24 
krinskrapilo: 250-11 
krisa bordero: 36-84 
krisigno; ĉu-signo: 164-23 
kriso, malaja ponardo: 161-44 
krisolo kun fajrimuna 
enmasonaĵo: 301-2 
krisolprenilo: 173-32 
krisoltenajlo: 260-11 
krispa brasiko; sabeliko: 209-34 
krispigilo, varmfrizilo: 257-5 
krispigitaj flankharoj: 41-5 
krispigo: 322-36 
krispigo: 322-50 
kristalino; okullenso: 22-57 
kristalkonuso: 230-28 
kristalo de ordinara salo: 1-18 
kristalo: 174-29  
Kristaloj, kristalografio: 174 
kristalometrio; 
kristalmezurado: 174-27-33 
kristalstrukturoj: 1-18-23 
kristalstrukturoj: 174-1-26 
kristalvitra plato: 332-24 
kristana bapto: 199-1 
kristana tombejo: 18-31 
kristnaska pano, kukopano: 
251-12 
krizalido, pupo: 234-4 
krizalido, pupo: 235-22 
krizalido, pupo: 235-33 
krizalido: 234-35 
krizantemo; orfloro: 203-30 
krizelektrejo kaj 
malvarmigenzejo: 306-58 
kroĉanso: 362-27 
kroĉetforko: 254-29 
kroĉetilo: 254-37 
kroĉorgano: 196-52 
kroĉostango: 362-11 
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kroĉostifto: 143-14 
kroĉradiketoj: 188-87 
kroĉringo: 362-13 
kroĉvergo: 272-10 
kroĉvergo: 272-71 
kroketglobo: 108-37 
kroketludanto: 108-35 
kroketo; kroketludo : 108-32 
krokodilo: 86-32 
kromalo: 387-20 
kromamboso, helpamboso: 
278-23 
kromasistantino por urĝaj 
danĝerkazoj: 31-23 
kromata gamo; duonduta gamo: 
138-49 
kromatido: 24-16 
kromatidoj: 24-47 
kromatinero; nukleosomo 
(konsistanta el proks. 8 
histomoj kaj 200 bazoparoj): 
24-21 
krombutonaro por akcesoraj 
funkcioj: 408-26 
kromĉara karoserio: 342-53 
kromĉara rado: 342-56 
kromĉara sunŝirmilo: 342-54 
kromĉara ventoŝirmilo: 342-57 
kromĉaro: 106-39 
kromdioksida kasedo: 402-56 
kromiita apogarko: 340-5 
kromlumigo: 218-40 
krommaterialoj : 325-24-26 
kromosomfadenoj: 24-41 
kromosomidoj ĉe la spindela 
poluso: 24-37 
kromosomo; duploida 
kromosomo: 24-15 
kromosomo: 24-14 
kromosomo: 24-5 
kromprodukto (gipso) el la 
fum-sensulfuriga instalaĵo: 
304-26 
kromradiko; adventiva radiko: 
188-85 
kromsignoj; aliigiloj:  
138-50-54 
kromtableto; helptableto: 50-34 
krona ebentegola kovraĵo: 
275-50 
krona ebentegola kovraĵo 
interkovra tegaĵo: 275-2 
krona hararanĝo: 41-16 
kronbranĉoj: 241-12 
kronkornico; ĉefkornico: 154-48 
kronlistelo: 153-11 
kronlistelo: 153-24 
krono de princo-elektisto: 62-43 
krono kiel pontankro; specoj:  
ceramika krono, tegita krono, 
plena krono: 29-24 
krono: 22-32 
krono: 241-11 

krono: 29-28 
kronografo; tempomezurilo: 
29-47 
kronoj: 62-39-48 
krontrabo: 273-58 
kropo: 224-20 
krotaleto; multripa klakraspilo 
(produktas klaketan sonon se 
oni pasigas bastoneton sur ĝi); 
guiro*: 142-61 
kroza streko: 101-25 
krozado: 101-25-28 
krozjaĥto kun balastkilo: 
101-29-34 
krozjolo de 20-m2-100-51 
krozostreko: 101-22 
krozoŝipo aŭ amuzvojaĝa 
ŝipo (ĉi tie:  Queen Mary 2): 
376-1 
kruca brikaranĝo: 271-65 
kruca ĉizilo: 293-30 
kruca kudrero: 254-5 
kruca kvara pozicio: 135-5 
kruca plekto: 289-2 
kruca preno: 113-43 
kruca ŝraŭbilo: 287-5 
kruca tablo: 264-10 
kruca transvingo: 114-42 
krucaraneo; diadema araneo: 
175-50 
krucbolardo: 371-14 
krucfalda tranĉilo: 338-12 
krucfenda ŝraŭbo (ladŝraŭbo): 
296-26 
krucforma empeno: 385-28 
krucifikso: 148-35 
krucifikso: 199-33 
kruckapo: 364-27 
kruckavaliero: 147-72 
kruco de Konstanteno; 
konstantena kruco kun 
monogramo de Kristo: 199-68 
kruco de Sankta Andreo; 
andrea kruco; iks-kruco: 199-
61 
kruco de Sankta Petro; petra 
kruco: 199-59 
krucofloro: 154-23 
krucopeco: 279-50 
krucoportanto: 149-43 
krucpendo sur duringo: 113-50 
krucripa volbo: 155-43 
krucŝaltilo: 398-33 
krucvojo; kalvaria vojo 
(krucvojaj stacioj, kalvariaj 
stacioj): 148-54 
krucvolbo: 154-32, 33 
krucvolbo: 155-42 
krucvolvita bobeno: 319-22 
krucvolvita bobeno: 319-26 
kruĉiĝo: 24-44 
kruĉo kun akvo: 350-28 

kruĉo kun entranĉa ornamo: 
146-35 
kruĉo: 47-50 
krud- kaj fajnkoaksaj kribriloj: 
309-14 
kruda (natura) argilo: 313-3 
kruda alĝustigilo: 264-4 
kruda diserigo: 313-8 
kruda fajlilo: 287-9 
kruda petrolo: 322-25 
kruda petrolo: 322-40 
kruda planko (plankumo): 276-73 
kruda rabotilo (duklinga): 285-16 
krudaĵbendigo kaj maldensigo 
de paperkaĉo: 325-31 
kruda ĵkorektaj 
komponantoj: 310-5-7 
kruda ĵoj por produktado de 
primaraj fibra ĵoj: 325-1-2 
krudakva cisterno: 80-4 
krudbenzolujo: 309-42 
krude prilaborita surfaco: 314-26 
kruderoda disko: 263-45 
krudfarun-siloj por stokado: 
310-9 
krudfenolujo: 309-40 
krudferkanalo: 300-11 
krudferkuvo: 300-12 
krudferkuvo: 300-22 
krudferŝarĝa pozicio: 300-60 
krudgudrujo: 309-32 
krudkarba deponejo: 297-28 
krudlakta cisterno: 229-5 
krudlakta pumpilo: 229-3 
krudmanĝaĵo; telero da 
krudmanĝaĵo: 77-16 
krudmonero (nestampita 
metaldisketo): 59-20 
Krüger-klapo: 385-53 
krupiero: 89-21 
kruretendilo: 112-9 
krurfleksilo: 112-10 
krurkruca salto [entrechat]: 
135-24 
krurlevo dum manstaro sur 
planko: 113-52 
kruro: 19-90 
kruro; gambo; malsupra 
membro: 20-28 
kruro: 225-21 
kruroekstensanto: 21-46 
kruropostiĉo dekoracia: 83-29 
kruropoŝo; gambopoŝo: 38-67 
kruroringo: 162-38 
kruroŝirmilo: 120-26 
kruroŝirmilo: 147-54 
krurŝirmilo (tibia, maleola, 
genua ŝirmilo): 108-41 
krurŝirmilo kun maleolŝirmilo: 
107-33 
krurŝirmilo: 339-48 
krurvarmigilo; krurmufo: 39-45 
krustacoj: 175-1 
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krutaĵo: 14-34 
krutbordo; roka terlimo:   
14-69 
ksenonlampo: 330-17 
KSF-redaktilo (KSF kaskadaj 
stilfolioj) por aspektoŝablonoj 
de retpaĝoj: 328-28 
ksifoid(form)a anteno: 64-28 
ksilofono; (simila:  marimbo): 
142-62 
kuba kapitelo: 154-14 
kuba kristalsistemo: 174-1-17 
kubo (31-33): 170-30 
kubo kun okedro; kubo kun 
oktaedro: 174-16 
kuboludo: 71-21 
kubuta faldo: 19-60 
kubuta peco: 147-48 
kubutborilo: 293-65 
kubuto: 19-61 
kubuto: 225-20 
kubutŝirmilo: 121-16 
kubutŝirmilo: 68-31 
kudrila punto (specoj:  etreta, 
Venecia, Alensona puntoj; 
Bruĝa punto; se el metal-
fadenoj:  filigrano): 254-30 
kudrilaro; kudraj necesaĵoj; 
suturaj necesaĵoj: 31-19 
kudrilo: 254-39 
kudriltrueto; kudriltrueto: 254-40 
kudro: 336-14 
kudroframo: 336-2 
kuglingo: 123-30 
kuglo; bulo; globo: 43-73 
kuglokartoĉo: 240-55 
kuglotubo: 240-26 
kuglovoblilo: 243-41 
kuir- kaj bakospaco: 47-25 
kuireja horloĝo: 261-34 
kuireja horloĝo: 47-16 
kuireja kuleraro (el plasto aŭ 
ligno): 48-2 
kuireja lampo: 47-1 
kuireja miksaparato; kulinara 
maŝino; kned- kaj kirlaparato: 
47-3 
kuireja pesilo: 127-80 
kuireja seĝo: 47-52 
kuireja tablo: 47-51 
kuireja viŝpapero: 252-41 
Kuirejaj Aparatoj: 48 
kuirejaj potoj; kuirejaj pelvoj: 
48-5 
Kuirejo: 47 
kuirila pesilo: 48-39 
kuirista ĉapo: 376-88 
kuiristo : 376-87-91 
kuirita ŝinketo: 250-45 
kuirparto; kuirloko; 
alkonstruita, alorganizita, 
integrita kuirloko: 54-26 

kuirpota kovrilo; potkovrilo: 
48-12 
kuirpoto por rostaĵo; rostaĵpoto: 
48-13 
kuirpoto: 47-49 
kuirpoto: 92-48 
kukmuldilo por babao aŭ 
kronforma bakaĵo; pelva 
kukmuldilo: 48-21 
kukobakaĵoj: 251-23-52 
kukobufedo; kukotablo: 75-1 
kukola liknido: 194-21 
kukolhorloĝo: 261-31 
kukolo: 178-35 
kukteleroj: 75-2 
kukumo: 209-13 
kukurbofrukto: 209-23 
kulasblokingo: 240-16 
kulasbloko: 240-9 
kulasbloko: 63-38 
kulaso aŭ cilindrokapo: 343-28 
kulasriglilo: 240-8 
kulerborilo (paralela borilo): 
288-17 
kulero: 53-60 
kulerpruo: 101-30 
kulertenilo: 53-61 
kulio: 161-43 
kulisoj de la studio: 70-24 
kulmapartigilo: 217-2 
kulmino (de la trajektorio): 
240-77 
kulmonodo: 221-7 
kulo; moskito; tipulo 
(nesangosuĉa): 175-17 
kuloto; pantaloneto; ŝorto: 37-46 
kulpigato; suspektato: 68-53 
kultiva eruko: 209-44 
kultiva koriandro: 210-8 
kultiva laktuko: 209-36 
kultiva ornitopodo: 222-11 
kultiva spergulo: 222-12 
kultivatoro  (grundlozigilo kun 
du-alaj sokoj), grundprilabora 
maŝino: 218-44 
kultivoperla braceleto: 43-9 
kultivoperla koliero: 43-12 
kultivperla koliero kun buko: 
43-32 
kulturo de indianoj: 160-1-19 
kulturo de la praloĝantaro de 
Aŭstralio kaj Oceanio: 160-
34-40 
kulturo de sud-amerikaj 
indianoj: 160-20-33 
kumina stangeto: 251-37 
kumulonimbuso: 104-44 
kumulunimbuso (vertikala, 
dikega, fulmotondra nubo ĝis 
5-kilometra alto): 8-17 
kumuluso: 104-40 
kunaĵo de aroj A kaj B:  A ∩ B 
= {f,g}: 171-4 

kunfiksa lato: 272-65 
kunhoma aerostato de Pikardo 
(16.940 m) [Piccard]: 7-18 
kuniga stacio (surmeto de la 
supra muldokesto sur la suban): 
301-17 
kunigaj krampoj: 164-35 
kunigaĵo de la aroj A kaj C:   A 
U C = {a, b, c, d, e, f, g, u,v, w, 
x, y, z}: 171-6 
kunigita linkofelo: 284-20 
kuniklejo, kunikla ternesto: 
239-30 
kuniklo virseksa:  virkuniklo; 
inseksa:  kuniklino; juna:  
kunkiklido: 224-18 
kuniklo: 241-70 
kunkorkflosila limindiko; 
koridorlimŝnuro; korkoŝnuro: 
98-29 
kunkudra fadeno: 336-3 
kunkudrado de paĝobloko 
per gazo: 336-11 
kunkudrado : 336-1 
kunkudrota paĝobloko: 336-5 
kunliga drato: 116-44 
kunmetebla vergo: 243-21 
kunmetitaj folioj: 188-42 
kunmoviĝa kablo: 286-40 
kunobservaj tuboj: 264-22 
kunportata datenportilo (ora 
sondisko kun teraj signaloj): 6-30 
kunpremplato: 2-25 
kunrotacia frapo: 91-5 
kuntena dividostreko: 164-48 
kuntrikitaj manikoj: 35-58 
kunvenintoj; homamaso; 
ĉeestantoj; kunveno: 69-10 
kunveturanto; pasaĝero: 79-29 
kupefenestro: 361-27 
kupeo: 217-31 
kupeopordo: 361-13 
kupla ŝtopilingo: 280-13 
kupla ŝtopilo: 280-12 
kupleba duseĝo kun tegmento: 
368-23 
kuplila ŝeklo: 360-22 
kuplilo al kosmopramo: 393-50 
kuplilo de startubo: 220-7 
kuplilo por dumfluga 
fuelpreno: 64-7 
kuplilo: 92-27 
kuplita radakso: 364-36 
kuploadaptilo kun 
kuplorimedoj: 394-13 
kuplokluzo por kosmopramoj: 
394-12 
kuplorega pupitro: 394-19 
kuploselo: 347-25 
kuplostango de relkomutilo: 
356-29 
kuplostango: 364-11 
kuploŝafto: 301-33 
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kupolaro: 153-86 
kupollukarno*: 155-4 
kupolo: 103-30 
kupolo: 153-72 
kupoltegmento (turnebla 
kupolo): 5-13 
kuponaro: 415-32 
kupono (intereza kupono, 
dividenda kupono): 415-33 
kupra konduktilo: 280-43 
kupra krudpeco: 72-65 
kuprogravura presilo (37-
42): 159-36 
kuprogravuristo: 159-44 
kuprogravuro, kavopresa 
procedo (specoj:  akvaforto, 
mezotinto, akvatinto, 
kretomaniero): 159-14-24 
kupulo kun semeroj (maronoj): 
202-52 
kupulo: 189-5 
kupulo: 212-59 
kuracakvo; mineralakvo: 88-3 
kuracgimnastikisto: 88-23 
kuracista teko: 27-26 
Kuracisto I: 27 
Kuracisto II: 28 
kuracisto; ĝenerala praktikisto: 
28-2 
kuracloka domo: 88-39 
kuracloka koncerto: 88-42 
kuracloka parko: 88-6 
kuracloka promenejo: 88-40 
kuraclokaj gastoj; kuraclokaj 
feriantoj: 88-7 
Kuracloko: 88 
Kuracplantoj: 198 
kurado; kurkonkurso:      
116-1-8 
kurado: 115-41 
kuranto: 108-56 
kurba beko; hokbeko: 177-9 
kurba ĉizilo, fleksita ĉizilo: 
158-18 
kurba ĵeto: 123-16 
kurba korno; kurbokorno 
(mezepoka anĉinstrumento): 
140-6 
kurba kudrilo; kurba 
suturnadlo: 27-50 
kurba linio; kurbo: 169-21 
kurba nadlo: 314-72 
kurba tenajlo: 290-25 
kurba tondilo: 31-36 
kurba, fleksita tondilo: 27-44 
kurbelo*, arka salto: 226-6 
kurbendo: 112-12 
kurbigilo: 289-34 
kurboj en la 
koordinatsistemo (12-29): 
170-11 
kurentodeprenilo (pantografo): 
351-2 

kurentodeprenilo aŭ 
pantografo: 359-20 
kurentodeprenilo aŭ 
pantografo: 360-33 
kurentodeprenilo: 362-4 
kurentodeprenilo: 363-6 
kurentokablo por teĥnikaj 
instalaĵoj: 352-19 
kurentotransformilo: 305-63 
kureto; skrapilo por kuretado: 
31-45 
kuriero: 90-10 
kuristo:  specoj:  
mallongdistanca kuristo 
(sprintisto); mezdistanca 
kuristo; longdistanca kuristo: 
116-5 
kurlinga* balailo: 120-33 
Kuroŝio: 16-32 
kurpozo: 115-2 
kursalta teĥniko: 116-40 
kursiva tiparfasono: 326-7 
kurskia vego: 119-59 
kurskio: 119-7 
kursobuo: 101-18 
kurtenleviĝoj  (specoj de 
kurtenlevado): 136-1-4 
kurteno: 133-10 
kurteno: 137-23 
kurteno: 255-19 
kurteno: 361-31 
kurteno: 376-49 
kurteno: 52-15 
kurteno: 76-53 
kurtenpendigilo; kurtenrelo: 
52-16 
kurtenstango; kurtenvergo; 
kurtenrelo: 76-54 
kurtenŝtofoj: 83-68 
kurtonda aparato kun monodo : 
28-36 
kurtondoj kaj ilia reflekto sur la 
ionosferaj tavoloj: 7-31 
kurtperioda pendolo: 12-39 
kurzokomunika sistemo: 415-5 
kurzotabelo: 358-22 
kurzotabelo: 415-10 
kurzotabulo: 414-22 
kusenlato: 272-62 
kuseno: 376-47 
kuseno: 54-16 
kusenstifto: 339-90 
kuspido: 23-61 
kuŝa lop-oko: 103-2 
kuŝa pafpozo: 123-24 
kuŝanta falto: 13-18 
kuŝapago fronta; fronta 
deklivo: 115-21 
kuŝapogo dorsa; dorsa deklivo: 
115-22 
kuŝbenko: 112-2 
kuŝbenko: 112-25 
kuŝbenko: 96-30 

kuŝejo; kuŝareo: 88-29 
kuŝejo: 347-28 
kuŝherbejo; kuŝejo: 98-1 
kuŝigo de senkonsciulo kaj 
reanimado: 26-27 
kuŝluĝado; skeletonado*: 
121-23-25 
kuŝluĝisto; skeletonisto*:   
121-24 
kuŝluĝo; skeletono*: 121-23 
kuŝoseĝo: 203-3 
kuŝoseĝo: 44-41 
kuŝoseĝo: 96-4 
kuŝoŝeĝo: 88-30 
kuŝpajlo: 227-13 
kuŝtuko por bebovindado: 33-4 
kutro: 374-8 
kuvo kun akvo por malsekigo 
de la fornoŝtonoj: 96-22 
kuvo: 325-15 
kuvo: 63-33 
kuvohoko: 275-23 
kvadranto [I-IV:  unua ĝis 
kvara kvadranto]: 170-5 
kvadrata (proporcia) notacio: 
138-1 
kvadrata barbo; stucita barbo; 
tondita barbo: 40-18 
kvadrata bazo: 170-35 
kvadrata faco: 170-31 
kvadrata prismo; kvarangula 
prismo: 170-34 
kvadrata radiko (radiko, 2-a 
radiko): 168-3 
kvadrata tajlo: 43-52 
kvadratara ornamaĵo; ŝaktabula 
ornamaĵo: 154-19 
kvadrato, orta kvarangulo kun 
kvar samlongaj lateroj [d:  
diagonalo]: 169-33 
kvadratprofila trabo: 296-9 
kvadro; ortepipedo; orta 
paralelepipedo: 170-36 
kvadroŝtono: 312-27 
kvalitekzamena aparato: 313-16 
kvalitkontrolistino: 316-24 
kvantumsaltoj: 1-29-34 
kvar-duona takto: 138-33 
kvar-koka kaĝo: 227-20 
kvar-kvarona takto: 138-32 
kvar-okona takto: 138-31 
kvara okto (malgrandokto): 
139-45 
kvara piedfingro: 19-96 
kvara pozicio: 135-10 
kvarangula maleo: 285-5 
kvarangula pripluvilo: 208-46 
kvarangulaj traboj: 311-36 
kvaranguloj: 169-33-39 
kvarantena stacio: 381-27 
kvarcilindra motorciklo :  
342-35 
kvarcilindra platmotoro: 386-34 
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kvarco (vibrokvarco): 262-37 
kvarcokristalo: 1-21 
kvardekokedro; heksaoktaedro: 
174-13 
kvardenta sterkoforko: 219-8 
kvardirekta rondbutono por la 
fotilmenuo kaj bildnavigado: 
269-50 
kvardirekta sagbutono por la 
fotilmenuo kaj bildnavigado: 
269-36 
kvardraĥmo (Ateno, 5a 
jarcento): 59-1 
kvaredro; tetraedro: 174- 1 
kvareĝa amboskorno aŭ 
ambosbeko: 290-12 
kvareĝa aŭ kvadratkapa 
bolto: 296-39 
kvarfarbe rula ĵpresa 
ofsetmaŝino: 333-17-32 
kvarfoliera folio 
(bonŝancfolio): 222-5 
kvarkomodelo: 1-13 
kvarkomponanta 
ellasgastestilo: 348-67 
kvarloba ŝtonpunto: 154-25 
kvarmakzela ĉuko: 302-35 
kvarmasta barko: 374-29 
kvarmasta gafvelskuno: 374-28 
kvarmastuloj  (kvarmastaj 
velŝipoj): 374-28-31 
kvarmotora grandkapacita 
longdistanca publiktrafika 
jeto: 387-15 
kvarnacia simbolo; kvarnacia 
emblemo; kvarnacikokardo: 
65-1 
kvarobla ŝirmokontakta 
kontaktoskatolo (por trifaza 
kurento) kun neŭtrala 
konduktilo: 280-14 
kvarona silento: 138-23 
kvarone helica ŝtuparo: 276-75 
kvaronmanika subĉemizo: 37-67 
kvarono; kvarona noto: 138-15 
kvarontrunka ligno: 273-90 
kvarporda vojaĝlimuzino: 
346-1 
kvarseĝo aŭ kvarobla 
pendseĝo: 368-22 
kvarsoka plugilo: 216-43 
kvarta deteno: 111-48 
kvarto: 139-9 
kvastoĉapo; muelista ĉapo; 
skiĉapo: 42-53 
kverakso: 386-68 
kverarko; transversa arko: 154-16 
kverbalko: 271-27 
kverbalko* de slaboŝelaĵo:  
272-57 
kverfero: 111-43 
kvergalerio: 297-52 
kverglatiga trabo: 355-16 

kverhaspelo: 243-31 
kverka barelo: 232-3 
kverka cinipo: 235-34 
kverka polipodio; kverkofiliko 
(simile:  drioptero; pteridio; 
osmundo; reĝofiliko): 195-16 
kverklino: 354-51 
kverko: 189-1 
kverko: 203-13 
kverkogajlo: 235-35 
kverkotortriko : 235-44 
kverportilo, kverbalko*: 378-15 
kverrigidaĵo: 369-53 
kverrigidiga kablo: 385-12 
kversekco de ponto: 369-1 
Kversekco de strato: 352 
kversekco de ŝoseo: 354-49 
kversledo: 302-23 
kversledo: 302-39 
kverstango: 260-5 
kverstego (por aŭtomata 
funkciado de la kondukĉenoj): 
218-13 
kvertonda maŝino por fari 
foliegojn: 325-51 
kvertrabo; trabo: 107-36 
kvertrabo: 273-41 
kvertrabo: 303-12 
kvertrabo: 304-37 
kvertrabo: 317-22 
kvertransportilo: 311-20 
kvertrua briko: 313-21 
kvietiga baseno: 371-69 
kvin-kvarona takto: 138-41 
kvin-litra rezerva kanistro aŭ 
kruĉo: 349-68 
kvina (eta) piedfingro: 19-97 
kvina okto (unulini-okto): 139-46 
kvina pozicio: 135-11 
kvina pozicio: 135-6 
kvinangula dekduedro; 
pentagono-dodekaedro: 174- 8 
kvinangulo; pentagono: 174-9 
kvinfingra veldista ganto: 295-30 
kvinloba ŝtonpunto: 154-26 
kvinmasta barko: 374-32-34 
kvinmetra platformo: 98-6 
kvinopa torpedlanĉilo: 67-36 
kvinrapiduma transmisiilo: 
341-42 
kvinta defendo: 111-24 
kvinto: 139-10 
kvitancoeliga fendo: 413-10 
kvitancopresilo aŭ 
kvitancoprintilo: 395-18 
L-ortilo: 314-4 
labirintĝardeno; labirinto el 
heĝaro; heĝlabirinto: 84-5 
labirinto: 22-94 
labor- kaj uzohundoj:       
223-12-22 
laborabelaj ĉeloj: 230-45 
laboraĵoj de lernantoj: 72-68-81 

laboraperturo: 275-24 
laboratoria glaso: 173-20 
laboratoria kaj esplora 
mikroskopo ĉi tie:  de sistemo 
Leitz [parte en sekco]: 264-1 
laboratoria pelveto aŭ 
labopelveto: 324-27 
laboratoriaj aparatoj por 
ekzamenado de papero kaj 
ties materialo: 324-22-30 
laboratoriilo: 28-55 
laboratorio; laboo: 28-38 
laboratorio: 298-40 
laborbretoj; tranĉoplatoj: 48-18 
laborcilindoj : 301-29-30 
laborĉapo (por kamplaboristoj, 
forstistoj, metiistoj): 42-46 
laborĉela kontoro: 411-1-53 
laborejo de kosmonaŭtoj:    
394-18 
laborejo kun ciferecaj kaj 
presaj komunikiloj  en la 
kampo de dezajnado: 328-1-13 
laborejo: 299-30 
laborejo: 306-28 
laborejoj: 131-7 
laborfolioj (lernmaterialo): 73-22 
laborformikino: 175-23 
laborgalerio (laborponto): 137-5 
laborgantoj: 392-8 
laboriloj: 272-77-89 
laborkavo: 228-24 
laborkuvoj: 317-5 
laborlampo (murlampo): 288-
14 
laborloko de manipula 
teknikisto: 292-15 
laborofertoj: 165-37 
laborpantalono (71-73): 38-70 
laborpeca stango (katodo): 331-6 
laborpeco, laboraĵo: 293-18 
laborpeco, laboraĵo: 294-20 
laborpeco, laboraĵo: 295-28 
laborplaco por perkomputila 
konstrukciado (PKK) : 315-1 
laborplatformo; laborponto: 
136-33 
laborplatformo: 298-3 
laborplatformo: 301-6 
laborplatformo: 365-42 
laborplato: 315-17 
laborpodio: 271-17 
laborpodio: 273-11 
laborsoklo, ferpiedo: 253-54 
laborŝuo: 58-39 
labortablo; stablo: 72-47 
labortablo: 290-21 
labortablo: 315-14 
laborvesto de stratpurigisto: 
353-3-7 
Labradora Fluo: 16-41 
laburno; orpluvo: 192-32 
lacertuloj: 182-30-37 
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laĉo: 58-21 
laĉoŝuo: 58-31 
ladbiero, bierdoso*: 247-20 
ladbiero, bierdoso*: 252-59 
ladfarbo: 282-11 
ladgarnaĵo: 121-7 
ladista stablo: 278-10 
Ladisto: 278 
ladisto: 278-17 
ladmanĝajoj, konservaĵoj:   
252-91 
ladotruilo: 287-32 
ladotruilo: 293-72 
lafofluaĵo: 12-7 
lafotegaĵo: 12-3 
lageto: 17-79 
lageto: 84-50 
lago: 14-4 
lagro de rotorpadelo: 307-5 
lagro: 245-11 
lagro: 339-85 
lagroglobo: 339-62 
lagroŝtono: 262-25 
laguno: 14-78 
lakado: 282-21 
lakolito (rokentrudaĵo): 12-21 
lakrimalo: 20-49 
lakrosbatilo: 109-74 
lakrosgolejo: 109-72 
lakrosisto: 109-73 
lakroso*, kanada bastonludo: 
109-69-77 
lakrospilko, pilko el ebonito: 
109-77 
lakŝpruca pistolo: 282-31 
Lakta Vojo (nia galaksio): 3-35 
Laktejo : 229 
lakto en kartonbriko; lakto en 
kartonskatolo: 77-19 
laktobotelo; suĉbotelo: 33-20 
laktobovina stalo, bovinejo 
(brutliga stalo): 228-14 
laktobovino: 215-51 
laktobovino: 228-17 
laktodukto: 228-27 
laktokafotasoj; laktokafaj tasoj: 
75-40 
laktokamero: 215-20 
laktokamiono: 229-2 
laktokruĉeto; kremokruĉeto: 
75-44 
laktokruĉeto: 349-14 
laktopaketo (laktosaketo): 229-22 
laktopano: 251-46 
laktopoto; laktokuirilo: 48-16 
laktotrinkaĵoj: 349-31 
laktujo; laktobotelego: 127-92 
laktujo; laktodozilo: 52-28 
laktukofolio: 209-37 
lambastona kruco: 199-71 
lambdasondilo: 344-36 
lambrekeno: 62-4 
lamelo [sekco]: 199-6 

lamena diafragmo: 2-33 
lamena diskosegilo: 285-68 
lamenfiksilo: 285-70 
lamenkiraso: 147-65 
lamenkribrilo: 217-17 
lamenoj: 119-29 
lamenrisorto: 12-34 
laminaĵo: 301-26 
laminejo: 301-21-49 
laminilaro  por produktado 
de ŝtalbendoj [skeme]: 301-
41-49 
laminilo, drata kaj lada 
premrulilo: 260-1 
laminilo : 301-31-35 
lamo: 184-33 
lampo: 324-19 
lampoventolilo: 332-22 
lampovergo: 127-42 
lampujkonektingo por 
tralumado: 264-60 
lampujo kun lumfonto: 133-
39-44 
lampujo por surfaca prilumado: 
264-59 
lampujo: 127-46 
lampujo: 133-56 
lampujo: 264-28 
lampujo: 268-32 
lana ĉapo: 42-34 
lana ena kolumo: 39-17 
lana kabanŝuo: 58-42 
lana kovrilo; plejdo: 50-28 
lana pulovero: 34-51 
lana tineo, ciganmoteo: 234-1 
lana trifolio, antilido: 222-6 
lancfolia plantago: 198-11 
lancforma: 188-35 
lancharpuno: 161-9 
lancingo: 147-80 
lanco kun longa klingo: 162-12 
lanco: 128-17 
lanco: 128-29 
lancoĵetilo el rangifera kornaro; 
propulsilo el rangifera korno: 
146-5 
lancoĵetilo kun lancoj: 160-40 
lancoĵetilo; harpunĵetilo: 161-8 
lancoĵeto: 116-50-53 
lanĉa ŝtupo: 392-27-37 
lanĉeja muntoframo: 378-19 
lanĉejplanko: 378-17 
lanĉekipaĵo (supra parto): 63-75 
lanĉilo por ŝip-aeraj misiloj: 
67-50 
lanĉilo por Tartar-raketoj: 66-49 
lanĉkontenero por kvar 
mallongdistancaj raketoj: 67-26 
lanĉoramplo: 63-54 
langeto, ligulo: 221-22 
langeto: 140-52 
langmovilo kun kvadrata truo: 
293-50 

lango; ŝulango: 58-32 
lango: 20-55 
lango: 22-28 
lango: 241-3 
langokejlo: 296-73 
langonadlo: 320-49 
langonadloj: 320-10 
lankombejo: 318-16-21 
lanlaŭsa kancero: 234-21 
lanlaŭsa kolonio: 234-22 
lanlaŭso: 234-20 
lano: 318-16 
lanŝpinejo: 318-1-25 
lanterna kupolo: 155-3 
lanternfiŝo (fiŝista fiŝo), 
braknaĝilulo (Melanocetus) 
[lumanta]: 187-6 
lanterno: 154-45 
lanterno: 372-44 
lanterno: 375-48 
lanterno: 380-55 
lanterno: 380-59 
lanternofosto kun lanterno: 
352-18 
lanternoŝipo: 375-47 
lanternoŝipo: 380-49 
lanternoturo (lanternoportilo): 
380-54 
larga brizo: 101-13 
larga streko: 101-24 
larĝa blankiga maŝino laŭ 
impregna-prema maniero:   
321-1-5 
larĝa festzono; korsetzono; 
zonskarpo; skarpozono: 38-5 
larĝa kolumo; telerkolumo:  
38-43 
larĝa streĉbordero: 36-37 
larĝa talibordero; skarpo: 36-43 
larĝa V-valo: 14-30 
larĝaj lipharoj; abundaj 
lipharoj: 40-11 
larĝalĝustiga brako: 311-62 
larĝalĝustiga ŝuformilo: 253-55 
larĝangula objektivo (mallonga 
fokuso): 267-50 
larĝangula televida kamerao:  
6-14 
larĝfolia sedo: 195-9 
larĝindika lampo: 342-55 
larĝoskalo: 311-61 
larĝranda ĉapelo; artista ĉapelo; 
gaŭĉera ĉapelo; kalabria 
ĉapelo; kanada rajdista 
policoĉapelo: 42-52 
larĝteniloj: 321-33 
lariko: 190-32 
laringo (4, 5): 23-3 
larmokavo: 241-16 
larva galerio: 235-26 
larvo de la maizoskarabo: 234-54 
larvo en larvujo: 235-37 
larvo, dratvermo: 234-41 
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larvo: 175-20 
larvo: 233-21 
larvo: 234-19 
larvo: 234-6 
larvo: 235-13 
larvo: 235-27 
larvoj (virseksa:  longeta, 
inseksa:  ronda): 234-24 
lasera printilo aŭ presilo, 
komputila presilo: 406-67 
lasera surplaka bildigo:    
327-14 
lasero: 327-19 
lasero: 329-24 
laserradiaparato por 
rapidecmezurado; laserpistolo: 
68-16 
latdistancigilo: 275-18 
latero: 323-32 
latfiksa truo: 289-9 
lathakilo: 275-21 
latina kruco; kruco de pasiono: 
199-56 
latina manskribo: 164-12 
latina velo: 374-3 
latisa arkoponto: 369-23 
latisarko: 369-25 
latiselemento: 369-24 
latisimo: 21-59 
latituda cirklo: 16-2 
latitudo; geografia latitudo: 16-6 
latkrado por grimpoplantoj; 
latiso por grimpoplantoj: 44-27 
lato; saltolato: 116-14 
latoplakaĵo: 285-73 
latujo; latpoŝo: 100-34 
latuna oleolampo: 156-156 
latunaj blovinstrumentoj: 
141-41-50 
laŭborda motorŝipo aŭ 
laŭbordulo: 375-89 
laŭfibra tranĉo: 159-4 
laŭfibre tran ĉita plato por 
lignogravuro, longligno (3-4): 
159-2 
laŭflugdirekta infraruĝa 
detektilo: 65-7 
laŭinterkonsentaj pacientoj (por 
rutina ekzameno aŭ renovigo 
de recepto): 27-4 
laŭlarĝa brikaranĝo: 271-60 
laŭlarĝa brikaro: 271-64 
laŭlonga arko: 154-17 
laŭlonga brikaranĝo: 271-59 
laŭlonga brikaro: 271-63 
laŭlonga buteo: 311-74 
laŭlonga butonvico: 36-79 
laŭlonga firmiga trabo: 378-53 
laŭlonga glatigilo: 355-18 
laŭlonga pasejo: 372-46 
laŭlonga sledo: 302-42 
laŭlonga stajo: 373-10 
laŭlonga strukturo: 378-47-59 

laŭlonga sulko: 20-91 
laŭlonga svingobrako: 344-32 
laŭlonge divida stebkudro; 
laŭlongkudro: 35-13 
laŭlonge trikota plekto: 323-
26-28 
laŭlonge trikota teksaĵo en 
desupra vido: 323-26 
laŭnormaj leteroj: 395-37 
laŭspecigaj rubkonteneroj (por 
metaloj, ligno, plasto): 81-19 
laŭŝtupa alĝustigilo: 250-65 
laŭte (kaj tuj) mallaŭte: 139-41 
laŭte: 139-38 
laŭtecoregiloj en markita zono: 
132-35 
laŭtecregilo por 
instruprogramo: 73-39 
laŭtecregilo por voĉo de 
lernantoj: 73-38 
laŭtema elektoafiŝo: 70-2 
laŭtobutono: 401-38 
laŭtparolil(skatol)o: 50-8 
laŭtparolila skatolo: 130-41 
laŭtparolilaj butonoj: 401-34 
laŭtparolilkestoj: 398-38 
laŭtparolilo [kovrita]: 396-47 
laŭtparolilo; laŭtparolila 
skatolo: 129-30 
laŭtparolilo: 32-41 
laŭtparolilo: 396-15 
laŭtparolilo: 401-13 
laŭtparolilo: 402-5 
laŭtparolilo: 402-54 
laŭtparolilo: 412-54 
laŭtparolilo: 68-12 
laŭtparoliloj: 270-14 
laŭtregilo de kapaŭdilo: 401-96 
laŭtregilo por drata kapaŭdilo: 
402-40 
laŭtregilo: 401-39 
laŭtregilo: 402-29 
laŭtregulilo: 344-86 
lav- kaj vringmaŝinoj  (25-36) 
(25-36): 56-24 
lavabo por manpurigo: 27-38 
lavabo; lavpelvo: 29-14 
lavabo; lavpelvo: 57-23 
lavaboj: 92-9 
lavado kaj sensulfurigo: 322-15 
lavado: 318-4 
lavaĵbatilo; lavbatilo; 
lavfrapilo: 127-85 
lavango; neĝolavango: 122-22 
lavendo: 198-7 
lavetaĝo kun premaera lavilo: 
246-3 
lavetaĝo: 246-27 
lavĥemiaĵo (lavpulvoro, 
lesivo): 252-42 
lavilaro (82-84): 127-81 
lavkuveto: 268-15-17 
lavkuvo: 331-1 

lavmaŝino; lavaŭtomato; 
tutaŭtomata lavmaŝino: 56-25 
lavo: 322-22 
lavo: 322-48 
lavobroso; frotbroso: 56-60 
lavofontano: 153-82 
lavoleŭjo: 309-43 
lavopelvo; lavujo: 127-82 
lavotablo: 47-6 
lavotaĵujo; tolaĵujo: 56-22 
lavotubo: 370-48 
lavpelvo: 258-13 
lavpulvoro: 349-37 
lavtabulo: 127-87 
lavtamburo: 56-26 
lavujstablo: 127-84 
lazo; kaptoŝnuro: 128-39 
lazo: 160-5 
lazuro (bluo): 62-30 
LCD-indikilo (LCD:  
likvokristala): 134-39 
leda (Bavara aŭ Tirola) ŝorto; 
ledkalsoneto: 34-36 
leda antaŭtuko: 295-8 
leda bastonpinto: 91-9 
leda bluzo; leda kamizolo: 38-31 
leda bordero: 35-8 
leda ĉapo kun peltaj 
orelŝirmiloj: 42-40 
leda ĉapo: 162-26 
leda garnaĵo: 107-22 
leda horloĝbraceleto: 262-10 
leda kolumo: 344-98 
leda pulvorujo: 260-21 
leda ŝirmkostumo: 106-44 
leda zono: 36-87 
ledaj botoj: 130-22 
ledaj gantoj (ledaj 
fingrogantoj): 38-77 
ledaj gantoj: 83-64 
ledaj tibiumoj: 160-17 
ledecaj beroj: 234-31 
ledflanko: 284-13 
ledflanko: 284-18 
ledfotelo: 129-13 
ledgarnaĵo: 99-32 
ledkuseno: 260-29 
ledzono: 38-69 
lega-registra kapo: 406-48 
leganta pasaĝero: 376-3 
legaparato por mikrofilmoj; 
mikrofilmlegilo: 74-26 
legaperturo: 406-56 
legilo por blatokarto (identiga 
karto): 27-9 
legilo por datumportiloj: 270-8 
legiloj por datumportiloj: 270-46 
legobrako: 406-47 
legofotelo: 376-4 
legolampo: 51-18 
legolibro: 72-43 
legom- kaj frukt ĝardeno 2, 3, 
17, 18, 30, nanaj fruktarboj 
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(spaliraj fruktarboj, pritonditaj 
fruktarboj): 204-1 
Legom- kaj frukt ĝardeno: 
204 
legoma brasiko; ĝardena 
brasiko; formoj:  blanka 
brasiko, ruĝa brasiko: 209-32 
legoma konservaĵo: 250-55 
legoma latkesto: 207-43 
legombedo: 204-27 
legombedo: 207-39 
legomfako; legomujo: 47-40 
legomkulero: 53-73 
Legomoj kaj legomplantoj: 
209 
legomplado: 53-45 
legomujo: 53-26 
leguminozoj (Fabacoj): 209-
1-11 
leĝera bazuko 44 2A1-63-22 
leĝeraj ankroj: 102-17-19 
Leine’a ŝtonsala tavolo: 306-67 
lekanteto: 194-1 
lekanto: 194-4 
lekanto: 203-25 
lekcia pupitro; katedro: 74-4 
lekciejo; aŭditorio: 74-2 
lekcio; prelego: 74-1 
lektoro; docento: 74-3 
lemno; akvolento: 196-37 
lens-desuĉilo por forigi 
kontaktlensojn de sur la okuloj: 
263-28 
lensa teleskopo (refraktilo) en 
germana muntaĵo: 265-16-21 
lensmodelo en laborpozicio: 
263-36 
lensmodelo por randprilabora 
aŭtomato: 263-34 
lenso: 263-15 
lenso: 329-26 
lenso: 329-4 
lensokadro: 263-10 
lensostego: 263-11 
lentoformaj nuboj: 104-37 
leo-ondoj; feno-ondoj; mallofaj 
ondoj: 104-34 
leona kapo: 145-19 
leona kolharareca hararanĝo; 
leonkolhararo: 41-25 
leona korpo: 145-16 
leona trunko: 145-24 
leonino: 86-28 
Leono (Leo): 4-60 
Leono kun Reguluso: 3-17 
leono: 186-3 
leono: 86-29 
leontodo, buterfloro:          
214-13-15 
leontodonto; leondento: 203-36 
leopardo; pantero: 186-7 
lepismo, sukerfiŝeto: 233-15 
leporfajfilo: 240-44 

leporo (peltoĉasaĵo): 239-40 
leporo: 241-64-69 
lerneja tabulkreto: 71-15 
lerneja teko: 72-32 
lernejaj libroj: 55-25 
lernejaj tornistroj; lernejaj 
dorsosakoj: 72-29 
lernejaj vestoj (35-63): 34-34 
lernejanoj, grupe sidantaj: 72-2 
Lernejo I: 72 
Lernejo II: 73 
lernolibro: 73-23 
lesiviĝaj restaĵoj de la permia 
sistemo: 306-65 
leter- kaj paketpesilo: 412-68 
leterdistribua sekcio 
(leterdistribuejo): 395-34-45 
leterfalda aparato 
(faldaŭtomato): 412-47 
leterkesto: 44-58 
leterpleto: 398-29 
leterpleto: 408-31 
leterpleto: 411-44 
leterportista biciklo aŭ 
poŝtobiciklo: 395-55 
leterportista teko aŭ leterteko: 
395-54 
leterportisto: 395-53 
letersendaĵo: 395-57 
leterskatola klapo; leterfendo: 
49-34 
letertransigaj bendoj: 395-40 
levado*, baŭmigo: 226-4 
levapogilo de latŝutro: 44-25 
levcilindro: 63-37 
levĉaro aŭ ĉarelo: 381-44 
levĉaro aŭ ĉarelo: 382-8 
levebla latŝutro: 44-24 
levebla rudro: 101-37 
levebla ŝverto* (stabiligilo): 
101-41 
levekipaĵo: 360-41 
levila korkotirilo: 48-9 
levilartika pinĉtenajlo: 293-74 
levilklinko: 357-57 
levilo de pikupobrako: 401-30 
levilo de spurstango: 345-85 
levilo de stirbrako: 345-44 
levilo por laŭprograma rapido: 
363-34 
levilo: 285-55 
levita litero: 164-16 
levita varpero: 323-7 
levita veftero: 323-16 
levitaj varperoj: 323-17 
levmotoro: 303-22 
levo de brakoj: 115-49 
levobrako: 354-4 
levofiguro: 120-8 
levohoko: 82-60 
levoponto: 147-25 
levopordo: 371-36 
levoŝraŭbo: 371-41 

levstango: 312-29 
levŝnuro: 273-37 
liberhavena limo (doganbarilo): 
381-3 
libelo: 175-5 
libera dresado: 125-28, 29 
libera elektrono: 1-34 
libera maro: 383-4 
libera piedo: 120-3 
libera spaco: 361-8 
libera ŝoto (45, 46): 107-44 
libera ŝtuparbalko*: 276-44 
libera vosto: 138-5 
liberaera ŝakludado: 88-5 
libere flosa fadenstreko: 323-41 
libere veturigebla 
forĝmanipulilo: 292-41 
liberfalaj korpotenoj: 103-52-
54 
liberformada for ĝpresilo: 
292-33 
liberformada matricinstala ĵo: 
292-33-42 
libergrimpanto; 
solgrimpanto: 118-14 
liberigita neŭtrono: 1-48 
liberigita neŭtrono: 1-54 
liberigita neŭtrono: 1-61 
liberiĝo el la ĉirkaŭpreno de la 
dronanto: 26-41 
liberĵetejo; punĵetejo; punareo: 
108-15 
liberstara honorpordego: 156-7 
liberstila lukto: 117-10-12 
liberŝota linio: 108-5 
liberŝotanto: 107-45 
libertempa sportŝuo: 58-57 
libertempa veŝto: 38-63 
libertempaj pantalonoj: 83-19 
libertempopantalono (65-67): 
38-64 
liberulo: 107-11 
libro de rendevuoj: 27-11 
libro : 338-36 
librobretaro: 376-6 
librobretaro: 74-11 
librobreto (vitrino): 54-7 
librobreto: 51-17 
librobutiko: 79-3 
librodorso: 338-38 
librofaldo: 338-39 
libroj: 358-19 
libroj: 376-7 
libroj: 54-8 
librokovrilo: 338-37 
libroorizisto: 336-32 
libropaĝo: 338-57 
librovico; vico da libroj; 
librokolekto: 50-3 
lieno: 23-15 
lieno: 23-34 
liftmeĥanikisto: 137-59 
lifto (55-58): 83-54 
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lifto kun liftokaĝoj: 297-34 
lifto: 299-8 
liftoĉambra pordo: 371-37 
liftoĉambro: 371-38 
liftoĉaro: 300-3 
liftoponto: 381-70 
liftoskafaldo: 297-4 
lifto ŝakto: 137-32 
lifto ŝakto: 299-20 
lifto ŝakto: 5-26 
liftplatformo: 137-33 
liftpodio: 137-34 
ligatura pinĉilo: 31-38 
ligaturo (kunliga signo); arko: 
139-24 
ligaturo: 326-6 
liginstalaĵo: 228-15-16 
ligita vosto: 138-6 
ligna ĉevalo: 126-16 
ligna dentorado: 245-8-10 
ligna dombarilo: 44-46 
ligna dometo: 71-28 
ligna fervojo; ligna trajno: 87-16 
ligna kejlo: 274-93 
ligna konstruaĵo: 72-73 
ligna kuvo: 245-28 
ligna martelo: 158-21 
ligna masko: 156-156 
ligna masko: 162-16 
ligna modlilo: 158-10 
ligna najlo: 274-92 
ligna panelo: 76-52 
ligna plandumo: 58-45 
ligna stango; ligna klavo: 142-63 
ligna ŝovelilo: 245-25 
ligna trajneto; ligna ludfervojo: 
55-37 
ligna trajneto: 71-29 
ligna vando: 46-20 
lignaj blovinstrumentoj: 141-
28-40 
lignaj ludiloj: 72-81 
lignaj paneloj: 96-14 
lignaj tegmentaj ĉarpentaĵoj 
(tegmentaj trusoj): 274-27-83 
lignaĵista ilaro: 285-1-28 
lignaĵista ortilo: 285-6 
lignaĵistejo, lignaĵista 
laborejo: 285-1-73 
lignaĵisto (meblisto): 285-38 
Lignaĵisto I: 285 
Lignaĵisto II: 286 
lignaĵoj; lignoskulptaĵoj: 72-78 
lignerdeŝovilo: 311-52 
lignerforsuĉilo: 311-53 
lignobenda korbo: 289-11 
lignobendo: 289-12 
lignobloko: 158-27 
lignodento: 245-10 
lignofajlilo: 285-2 
lignogravuro; ksilografio, 
reliefpresa procedo: 159-1-13 
lignohakaĵo: 325-13 

lignokanelo: 296-47 
lignokarbo: 92-67 
lignoklabo: 110-55 
lignokorbo: 127-12 
lignoligoj : 274-84-99 
lignomartelo: 271-54 
lignoplato: 157-23 
lignoraspilo; lignofajlilo: 72-56 
lignoraspilo: 285-1 
lignoraspilo: 287-8 
lignosegejo (segohalo): 311-1 
Lignosegejo: 311 
lignoskulptisto; lignoĉizisto: 
158-28 
lignostoko: 72-82 
lignoŝlifa maŝino: 325-3 
lignoŝraŭbo: 275-100 
lignoŝraŭbo: 285-41 
lignoŝraŭbo: 296-45 
lignotorna maŝino: 288-1 
lignotornejo (lignotornista 
laborejo): 288-1-27 
Lignotornisto: 288 
ligofosto: 273-53 
ligomekanismo; ŝnurfiksilo: 
85-12 
ligrimeno: 239-52 
ligulo: 188-92 
ligustra sfingo: 175-61 
ligustro: 191-6 
lika puto: 308-25 
likimuna lampo: 93-26 
likopodio: 195-12 
likvagasa cisternoŝipo aŭ 
cisternulo: 375-36 
likvaĵtenejo: 381-72 
likvakristala datumvidigilo: 
267-71 
likvakristala vidigilo: 269-53 
likvidkristala ekrano: 407-17 
likvidkristala indikilo: 400-42 
likvidkristala indikilo: 410-23 
likvidkristala vidigilo kun 
sensiloj por tuŝa enigo: 337-23 
likvorglaso; brandoglaseto: 53-
90 
lilio (ofta emblemo): 62-12 
lilopresa stacio: 333-27 
limbo de folio: 188-93 
limbo, skalita cirklo: 265-27 
limbo: 134-14 
limbo: 188-30 
limbo: 221-20 
limbo: 379-18 
limcirklo de la ĉirkaŭpolusaj 
steloj tanĝanta la horizonton: 3-
5 
limerika hoko*, limeriko*: 
243-54 
limfonodo: 22-11 
limlinio de la grandaj platoj: 
11-30 
limo de vadomaro: 17-10 

limonado: 252-55 
limŝtono, katastra ŝtono: 216-3 
lineara kurbo; grafo de funkcio 
y = ax + b [a:  ascendo; b:  
sekcopunkto kun ordinata akso; 
c:  radikpunkto]: 170-12 
lingvoelekta butono: 396-29 
lingvolaboratorio: 73-30 
linia ŝipo (pasaĝerŝipo): 381-32 
liniilo: 329-37 
liniilo: 410-39 
liniinterspacilo: 412-14 
linijuĝisto; liniarbitraciisto: 
110-23 
linijuĝisto: 107-60 
linileva klavo: 412-29 
linio: 138-43 
linio: 326-4 
liniodiko: 326-24 
linioforma: 188-34 
linioj de la mano: 19-73 
linisistemo de notliniaro: 138-
42-44 
lini ŝildo: 351-21 
linitrafika lokomotivo : 360-30 
linko: 186-9 
linkofelo antaŭ tranĉedendo: 
284-15 
lino: 201-6 
lintela girto: 273-57 
lipa komisuro: 19-17 
lipa komisuro: 22-22 
lipdisko: 162-23 
lipoplato: 144-31 
lir(formaj )plumoj: 241-73 
Liro kun Vego (tre brila stelo 
havanta magnitudon 0,14): 3-
22 
listelo: 141-26 
listo de elektantoj: 69-19 
lita superkovrilo; tagkovrilo: 
51-9 
literflagoj (flagoalfabeto):  A 
kaj B:  dupintaj flagoj; C ĝis Z:  
kvadratformaj flagoj, kun jenaj 
kromsignifoj:  G:  voksignalo 
al piloto; H:  piloto estas 
surŝipe; L:  haltu, grava sciigo; 
P:  la Blua Petro, forlassignalo; 
V:  helpo petata: 61-24 
litergrandeco en tipografiaj 
punktoj [1 punkto = 0,376065 
mm]: 326-23 
literklavaro: 406-27 
literoj kaj ciferoj por priskribi 
(noti) movojn de ŝakpartioj kaj 
ŝakproblemoj: 90-6 
literŝablono: 314-75 
litflanka tapiŝeto: 51-25 
litframo: 51-5 
litkesto: 55-2 
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litkovrilo; plumkovrilo; 
litgarnituro por korbolito: 33-
32 
lito: 376-54 
litodo*; ŝtonkrabo (Lithodes): 
187-16 
litografia kreto (grasa kreto): 
159-26 
litografia presilo: 159-60 
litografia ŝtono (58, 59): 159-
57 
litografio , platpresa procedo: 
159-25, 26 
litografisto poluranta ŝtonon 
(46-48): 159-45 
litosfero; (la terkrusto kaj la 
superaj tavoloj de la 
termantelo; tavolo kun dikeco 
inter 80 kaj 120 km-oj, el 
rokaĵoj kaj mineraloj): 11-2 
litotuko, tola tuko: 51-11 
littuko: 56-6 
liturgia ilaro: 199-34-54 
liuto (pli granda:  teorbo; pli 
malgranda:  mandolo): 142-1 
liveraŭto: 347-31 
liveraŭto: 348-72 
liverbenda tablo: 251-68 
liverbendo: 229-23 
liverbendo: 252-6 
liverpumpilo: 236-47 
liverŝraŭbo: 246-26 
lizeno*, vertikala murbendo: 
154-11 
lizosomo: 24-9 
LKV: 269-39 
loba; ondlinia: 188-53 
lobara arko: 155-35 
lodmuntaĵo: 271-69 
lodo, bobela vertikalilo: 279-79 
lodo, bobela vertikalilo: 287-29 
lodo, vertikalilo: 271-50 
lodo, vertikalilo: 271-71 
lofto* (loĝejo establita en iama 
industria konstruaĵo): 44-76 
loftodomo*: 44-73 
logaĵo: 239-25 
logaĵoj: 243-35-48 
logaĵpinglo: 243-14 
logaĵujo: 243-3 
logaritma kalkulo; logaritmado 
[log aŭ lg (10-uma):  logaritma 
signo; 3- kontraŭlogaritmo; 0- 
karakteristiko; 4771- mantiso; 
0,4771- logaritmo]: 168-6 
logfiŝada reto: 243-8 
loghelico: 379-50 
logiloj por logĉasado: 240-43-
47 
logotipo* de Deŭtsche Börse 
AG: 415-12 
loĝeja modulo (dormokajuto aŭ 
tualetniĉo): 394-32 

loĝejoj: 380-63 
loĝio: 44-17 
loĝioj: 128-7 
loĝloko: 44-47 
loĝlokoj kun klaplitoj; kajutoj 
kun klaplitoj: 67-84 
loĝmodulo: 394-23 
loka akumulatora telefono: 
379-13 
loka etŝpura relvojo: 17-24 
lokmontristino: 133-4 
lokmontristo: 136-14 
loknumero; rajtiga ŝildo: 92-60 
lokomotiva karoserio: 360-32 
lokomotivestra sidilo: 364-59 
longa banmantelo: 37-57 
longa haltostreko: 164-28 
longa koktelo: 129-20 
longa kromatido: 24-18 
longa lana robo; ĝisgenua lana 
robo: 35-59 
longa levostango kun 
pezodiskoj: 112-3 
longa maniko: 35-47 
longa pano, pano el sekalo kaj 
tritiko: 251-9 
longa peronea muskolo: 21-64 
longa pipo: 259-35 
longa radiusa karpa 
ekstensanto: 21-56 
longa subpantalono; kalsono: 
37-63 
longa ŝildo: 147-56 
longa ŝtofa mantelo; lana 
mantelo; lina mantelo: 38-33 
longa vintra pantalono: 35-72 
longa, libere pendanta hararo: 
40-1 
longakso: 386-72 
longbalko* 271-26 
longbeka urio, aŭkedo: 178-16 
longbenda smirgomaŝino: 
286-28 
longdistanca skibastono: 119-58 
longdistanca skikuro: 119-53 
longdistanca skio: 119-54 
longdistanca skiŝuo: 119-56 
longdistanca sportaŭto (LDS-
aŭto): 346-29 
longdistanca ŝufiksilo: 119-55 
longdistanca trajno: 390-4 
longe libere pendanta hararo; 
ĝisŝultra hararo: 41-28 
longerono de meza fuzelaĝo: 
393-10 
longerono: 386-57 
longigilo por elŝutilo: 347-15 
longigo de rudrostango: 100-22 
longitudo; geografia longitudo: 
16-7 
longmanika ĉemizo: 38-51 
longmanika ĉemizo; svetero: 
39-31 

longmanika subĉemizo; 
tutmanika subĉemizo: 37-66 
longorela vesperto; glatnazulo; 
flugbesto: 184-11 
longrabotilo, ebeniga rabotilo: 
285-39 
longsalto: 116-37-41 
longselo: 341-49 
longŝnura fi ŝado: 244-24-27 
longŝnuro: 244-25 
longtenila branĉotondilo: 208-11 
longtrua briko: 313-22 
lonicero: 192-13 
lorena kruco: 199-63 
lorno: 16-61 
lorno: 174-31 
lorno: 263-19 
lorno: 379-24 
loto: 126-48 
lotumejo; lotuma budo kun 
premioj: 126-46 
lotusa kolono: 152-13 
lotusburĝona kapitelo: 152-14 
lotuso: 194-17 
lozanĝa formo: 43-58 
lozigilo: 354-16 
luanto de benzinstacio: 349-40 
luanto de plaĝofoteloj: 95-32 
lubrika niplo: 296-81 
lubrikado de radflanĝoj: 365-52 
lubrikpumpilo por ventolilo: 
365-45 
lud-anaseto: 87-19 
ludantaro: 123-21 
ludaŭtomobilo; ludaŭto: 87-49 
ludbrikoj; ludbloketoj: 71-27 
ludbutiko; ludvendejo : 55-27 
ludbutono: 401-71 
ludbutono: 401-88 
ludbutono: 404-38 
ludbutono: 404-61 
ludejo (70-72): 109-69 
ludejo; ludokampo: 110-29 
ludestro: 89-20 
ludgrupo: 71-20 
ludgvidisto; arbitracianto: 108-55 
ludherbejo; ludgazono: 84-44 
ludila elkavatoro; 
ludelkavatoro: 87-52 
ludila pneŭmata naĝobesto: 95-29 
ludiloj: 71-21-32 
ludkampo (47-54): 109-46 
ludkampo: 107-1 
ludkampo: 110-1 
ludkartoj: 90-36 
ludkasedo: 403-29 
ludkonzolo: 403-1 
ludlaboro; laborludo: 71-3 
ludmagazino: 55-18 
ludmanilo aŭ gejmpado*: 
403-7-14 
ludo sur ekrano: 403-16 
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ludotablo de elektra orgeno: 
144-36-52 
ludpantaloneto: 34-24 
ludsimbolo: 404-47 
ludstirrado por veturludoj: 
403-30 
ludsurfaco kun tegaĵo el verda 
drapo: 91-14 
ludtabulo (i.a. por triktrako): 
90-22 
ludtabulo: 90-23 
ludtabulo: 90-26 
ludtelfero kun sidilo el 
radringo: 87-39 
ludurso, premio: 126-47 
ludurso; pluŝludilo; 
karesbesteto: 33-50 
ludvalvo: 144-10 
ludvesto: 34-25 
ludvojo; golfvego: 110-40 
lugrovelo: 374-4 
luĝejo; luĝvego: 122-6 
luĝo kun fiksaj glitiloj iloj: 
121-1 
luĝo kun plektita sidloko: 121-2 
luĝo: 122-7 
luĝoŝuo: 121-18 
luidoro de Ludoviko la XIV-a 
(Francujo, 18a jarcento): 59-5 
lukabano; ĉaledo; ĉaleto: 92-75 
lukarno* kun duklina 
tegmento: 44-64 
lukarno* sub mansarda 
tegmento: 274-19 
lukarno*: 147-11 
luketo: 228-31 
luko al magazena barelo: 247-8 
luko; enirŝakto: 80-26 
luko: 378-67-68 
luko: 66-24 
lukokadro: 378-67 
lukopordo: 378-68 
luksa kajuto: 377-30 
luksa vira boteto: 58-7 
luktisto: 117-7 
lukto; enringa lukto: 117-6-12 
luktotapiŝo: 117-12 
lukumo; nugato: 126-57 
lulĉevalo; balancoĉevalo: 55-15 
lulseĝo; balancoseĝo: 127-63 
lulstango: 55-16 
lum-lukaro: 274-21 
luma antaŭsignalo kun 
kompletiga lumo pri mallongiĝo 
de bremsvojo: 357-14 
luma kasindikilo: 349-48 
lumaj noktnuboj: 7-26 
lumarko: 133-42 
lumaro ĉe maraj kaj 
marbordaj sportboatoj (pozi-
ciaj lanternoj): 102-11-15 
lumavertilo: 382-27 
lumba vertebro: 20-5 

lumbaĵo: 249-17 
lumbaĵo: 250-32 
lumbild-projekciiloj: 137-17 
lumbilda projekciilo por 
reklamaj diapozitivoj: 133-23 
lumbilda projekciilo; 
diaskopo (45-46): 127-44 
lumbildoŝovilo: 127-45 
lumbo: 19-33 
lumbo: 225-30 
lumbo: 241-20 
lumbo: 241-39 
lumbriko; tervermo: 176-27 
lumbuo baborde: 380-6 
lumbuo triborde: 380-13 
lumbuo: 380-20 
lumcelilo: 2-34 
lumdiafragmo: 5-24 
lumdiodoj por indiki la 
elektitan aparaton: 401-43 
lumdiska aparato aŭ 
lumdiskilo  (kompaktdiska 
aparato): 401-56 
lumdiska fako: 401-65 
lumeligdioda vando kun 
kontrastiga framo; LED-vando: 
70-14 
lumfenestraro: 153-84 
lumfonto de fotometro: 264-48 
lumfonto por esplora 
prilumado: 264-50 
lumfonto: 329-8 
lumĝistiga aparato: 348-18 
lumĝustiga stacio: 348-17 
lumiga fenestro: 228-8 
lumiga scenaro: 137-3 
lumiga vitrobendo: 215-17 
lumigilo; prilumilo: 27-33 
lumigisto: 125-4 
lumigisto: 137-20 
lumigita reklampanelo: 79-22 
lumilo: 364-46 
lumilolato: 49-36 
lumilŝuo: 400-36 
lumindikilo por ludo aŭ 
registro: 404-43 
lumĵetila gantro; reflektora 
gantro: 131-54 
lumĵetilingo: 339-11 
lumĵetilo (biciklolampo): 339-12 
lumĵetilo aŭ reflektoro: 341-21 
lumĵetilo aŭ reflektoro: 344-47 
lumĵetilo por alteriĝo: 103-24 
lumĵetilo; reflektoro: 129-9 
lumĵetilo; reflektoro: 63-78 
lumĵetilo; spoto: 70-6 
lumĵetilo: 125-3 
lumĵetilo: 66-28 
lumĵetiloj: 218-52 
lummasko de sendstacia 
emblemo: 70-15 
lumorgeno: 129-8 
lumreflektaj strioj: 39-12 

lumrega ŝaltilo: 280-18 
lumreklamo: 358-44 
lumreklamo: 79-12 
lumsekcia tuboparto: 264-38 
lumsensilo kun ŝaltebla 
fulmilo: 269-2 
lumsensilo reganta pumpilon: 
308-6 
lumsentema zono: 230-29 
lumsentivigita presplato: 332-16 
lumsignalaro: 79-59 
lumsignalilo: 383-25 
lumsignalo “haltu atendebla”: 
357-9 
lumsignalo “haltu!”: 357-3 
lumsignalo: 350-33 
lumsignaloj por piedirantoj: 79-60 
lumskemo de la cirkvitaro: 
305-10 
lumsorba plato, por ŝirmi 
kontraŭ mislumo: 131-51 
lumŝaltilo: 361-61 
lumŝildo: 349-81 
lumŝirma balgo: 134-5 
lumŝirmila relo: 134-10 
lumtubingo: 280-54 
lumtubo: 280-53 
lumtubo: 57-38 
lumturo  [kversekco]: 380-57 
lumturo: 17-9 
lun-orbito (la vojo de Luno 
cirkaŭ Tero): 4-1 
luna polvo: 392-13 
lunarko (kreskanta): 4-3 
lunarko (malkreskanta): 4-7 
lunĉangulo: 349-6 
lunĉotablo: 349-12 
lunduono; duona luno 
(malkreskanta); tria kvarono:  
4-6 
lunduono; duona luno; lunĝibo; 
ĝiba luno (kreskanta); unua 
kvarono: 4-4 
luneklipso: 4-34-38 
luneto (ungokrescento): 19-83 
lunfazoj: 4-2-7 
lunmodulo (surluniĝa modulo): 
391-53 
lunmodulo (surluniĝa unuo): 
392-17-37 
luno: 4-1-9 
Luno: 4-30 
Luno: 4-36 
lunobotoj: 392-11 
lunrando dum totala 
suneklipso: 4-44 
lupeno, multfolia lupeno: 203-24 
lupeo por legi la rotaciangulon: 
174-33 
lupeo: 329-34 
lupo: 185-16 
lupolejo; lupolplantejo: 17-114 
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lupolkaldrono por kuiri la 
maltaĵon kun lupolo: 246-53 
lustro: 78-21 
lutaĵdrato: 260-38 
lutborakso: 260-39 
lutbrulilo: 260-14 
lutfluaĵo: 278-7 
lutilo: 287-19 
lutlampo: 279-75 
lutpistolo: 287-56 
lutreola felo: 284-11-14 
lutreolpelta ĉapelo: 42-19 
lutreolpelta ĉapo: 42-21 
lutreolpelta mantelo: 284-23 
lutreolpelta vizierĉapo: 42-18 
lutropelta jako; peltojako: 35-1 
lutŝtono: 278-6 
lutzinko: 279-76 
luzerno: 222-9 
macerado en macerejo:    
246-42 
macerkaldrono por boligi 
maceraĵon: 246-45 
macerujo por maceri malton: 
246-44 
maĉgumo: 349-46 
maĉtabako; unu dozo:  pinĉo 
da tabako: 259-19 
magazena kelo: 247-7 
magazena vefterilo: 320-27 
magazena vefterilo: 320-42 
magazeno (35-38): 79-34 
magazeno kun kovrokartonoj: 
337-7 
Magazeno, butikego: 83 
magazeno; ŝargilo: 63-15 
magazeno: 240-17 
magazenujo; ŝargilujo: 63-7 
magia okulo, agorda tubo:  
127-20 
magmisma profundrokaĵo: 12-19 
magmo: 11-29 
magneta kompaso: 377-6 
magneta kompaso: 386-6 
magneta sonregistrilo: 132-1 
magnetaj memorrimedoj: 
406-45-66 
magnetbenda bobeno: 406-62 
magnetbenda kasedo: 406-63 
magnetbenda memorilo: 406-60 
magnetbendo: 406-61 
magnetdiskoj: 406-49 
magnetkapingo: 132-3 
magneto: 2-51 
magneto: 260-32 
magnetofona kapo: 133-51 
magnetofono: 132-23 
magnetofono: 133-50 
magnetometro (sume 4): 6-27 
magnetoregistraj aparatoj: 399-13 
magnetostrio (dorsflanke): 413-26 
magnezipudra ujo; saketo kun 
magnezia pudro: 118-15 

magnolio: 191-15 
magra tiparfasono: 326-8 
maharaĝo: 124-25 
maizgrajno: 221-37 
maizmoteo: 234-45 
maizo (turka greno) specoj:  
krev- aŭ pufmaizo, ĉevaldenta, 
malmolgrajna, gluma, 
molgrajna maizoj, sukermaizo: 
221-31 
maizoskarabo; folioskarabo: 
234-53 
maizspadiko: 221-36 
maiztranĉilo: 217-30 
majaa templo, ŝtupa piramido: 
160-20 
majorano: 210-10 
majstrodiplomo: 258-1 
majuskleto: 326-14 
majuskliga klavo: 412-23 
majusklo aŭ ĉeflitero: 326-11 
makarono: 251-43 
maklerista barilo (ringo): 415-2 
makramo: 254-21 
maksilo; makzela osto: 22-43 
maksilo: 22-30 
maksiloj: 20-45 
maksimum-termometro: 10-53 
maksimumpunkto de kurbo 
(kurbomaksimumo): 170-19 
makula arumo: 197-9 
makula konio: 197-4 
makula salamandro; 
fajrosalamandro: 182-22 
makulkolora ĉevalo; bunta 
ĉevalo; ruana ĉevalo: 105-31 
makzela ŝtomeriga maŝino: 
312-17 
makzelo: 293-15 
makzeloj: 19-23 
malaktivigilo de danĝerbremso: 
365-25 
malakuta supersigno; 
maldekstra korno (a- 
malakuto): 164-51 
malalta frapo (rezultigas 
revenon): 91-4 
malalta ĵetturo: 123-50 
malalta ŝranko: 50-4 
malaltebeno: 11-13 
malaltprema cilindro: 305-29 
malaltprema kompresoro: 388-37 
malaltprema manometro: 294-6 
malaltprema turbino: 388-56 
malaltŝakta elektra Siemens-
forno: 300-54 
malalttensiaj klemoj: 304-44 
malantaŭa arkofosto: 121-9 
malantaŭa ĉapo (firmledo): 
253-59 
malantaŭa ekipaĵo: 399-2 
malantaŭa fumtubo: 66-20 

malantaŭa gambo (kvarono): 
225-33-37 
malantaŭa kastelo; poba 
kastelo: 66-22 
malantaŭa kruro: 223-7 
malantaŭa kruro: 225-36 
malantaŭa kruro: 235-9 
malantaŭa kruro: 241-24 
malantaŭa kruro: 241-68 
malantaŭa kruro: 249-10 
malantaŭa kruro: 249-33 
malantaŭa nivelpalpilo: 355-17 
malantaŭa piedo: 223-8 
malantaŭa pordo: 63-81 
malantaŭa radarturo: 67-44 
malantaŭa selarko: 226-39 
malantaŭa stirkapo: 217-78 
malantaŭa ŝelkonuso: 393-64 
malantaŭa ŝovŝildo: 238-40 
malantaŭa ŝtuporingo: 391-48 
malantaŭaj horizontala kaj 
vertikala rudroj: 67-95 
malantaŭaj raketoforigaj 
motoroj: 393-63 
malbobenado: 325-41 
malbobenado: 325-46 
malbobenilo de kudrodrato: 
337-4 
malbremsa magneto: 296-102 
malbuntaj koloroj: 166-10, 11 
maldekstra hemisfero: 20-89 
maldekstra koksa kantono: 62-
23 
maldekstra malantaŭa kruro 
de abelino: 230-8 
maldekstra malsupra kantono: 
62-25 
maldekstra marĝenilo: 412-17 
maldekstra pedalo por 
dampado: 143-43 
maldekstra pedalo; mallaŭtiga 
pedalo; dampopedalo: 143-9 
maldekstra projekciilo; 
maldekstra projekciatoro: 133-13 
maldekstra reno [laŭlonga 
sekco]: 23-37 
maldekstra servirkvadrato: 
109-52 
maldekstra supra kantono: 62-21 
maldensiga klingo: 257-9 
maldensiga klingo: 258-42 
maldensiga tondilo: 257-8 
maldensiga tondilo: 258-34 
maldika intesto (19-21): 23-18 
maldikaj flankaĵoj: 249-15-16 
maleo: 108-36 
maleo: 273-67 
maleo: 278-18 
maleolŝirmilo: 105-34 
malfajna puco*: 276-6 
malferma brako por 
paperrulujo: 315-12 
malferma kvara pozicio: 135-4 
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malferma pordo; malferma 
trapasejo: 119-46 
malfermiĝinta floro: 192-17 
malfermita duhoko: 243-53 
malfermita kapsulo kun 
semeroj: 202-58 
malfermita libro : 338-57-74 
malfermita ligna liptubo, 
principalo*: 144-31-33 
malfermita maŝo: 323-30 
malfermita pordo: 83-34 
malfermita vertikala pordo: 
119-48 
malforta-kurenta sonorila 
premŝaltilo: 280-3 
malfortakurenta kablo: 88-13 
malglatiga maŝino: 321-39-44 
malglatiga tamburo: 321-40 
malglatigita ebonitrando: 118-51 
malglatigita tekstilaĵo: 321-44 
malgrand-azia roktombo: 152-37 
malgranda akso: 170-24 
malgranda dommuŝo: 233-2 
malgranda frostgeometro: 234-16 
Malgranda Hundo kun 
Prociono: 3-15 
malgranda pinĉtenajlo: 253-40 
malgranda spegulo 
(horizontospegulo): 379-23 
malgranda stupao: 151-10 
malgranda superrigarda 
monitoro: 70-11 
malgranda tombokamero: 152-3 
malgranda turnotablo: 295-42 
Malgranda Ursino kun la 
Polusa Stelo: 3-34 
malgrandaj dombestoj: 224-
18-36 
malhelblua; ĉielblua; lazura: 
166- 6 
malhorsto; sinkkavaĵo (tektona 
fosego): 13-13 
maljuna arbaro, malnova 
arbostoko: 237-4 
malkarga klapo: 367-25 
malkarga konekto: 367-21 
malkarga meĥanismo: 215-47 
malklapita vando de 
sonizolujo: 134-18 
malkompaktiga maŝino: 318-28 
malkompaktigo de 
fibromaterialo: 318-9 
malkresĉende: 139-32 
mallarĝe grasa tiparfasono: 
326-10 
mallaŭte: 139-35 
mallevita litero: 164-17 
mallevita varpero: 323-8 
mallevita veftero: 323-15 
mallevitaj varperoj: 323-19 
mallong- kaj mezdistanca 
publiktrafika aviadilo 
(turbinhelica aviadilo): 387-4 

mallonga baletjupo (gazjupeto; 
baletjupeto): 135-32 
mallonga ĝelfiksita hararo: 41-27 
mallonga jako: 36-5 
mallonga kromatido: 24-17 
mallonga mantelo: 38-36 
mallonga novaĵo: 165-15 
mallonga pantalono; 
bermudopantalono; 
strandpantalono; plaĝa 
pantalono; ŝorto: 38-75 
mallonga piĵama kalsono: 37-5 
mallonga silka negliĝo: 37-56 
mallonga stalfako: 228-22 
mallongaj halteroj: 112-8 
mallongaj, glataj fruntharoj; 
franĝa frizo: 41-6 
mallongfela melhundo 
(vertago): 223-27 
mallongigoj de la nomo de la 
eŭropa Centra Banko en la 
diversaj lingvoj de eŭropa 
Unio: 60-6 
mallongmanika libertempa 
(negliĝa) ĉemizo kun kvadrata 
desegno: 38-56 
mallongmanika subjaka 
rulkoluma pulovero: 35-24 
mallumigaj filtrolensoj: 266-63 
malmola palato; dura palato: 
22-23 
malmolaj kontaktlensoj: 263-23 
malmolligna kojno: 274-96 
malmunteblaj kajakoj; 
faldeblaj boatoj; faldboatoj: 
99-51-60 
malnov-egipta skribilo, junka 
paniklo: 163-22 
malnov-egiptaj hieroglifoj, 
ideografia sistemo: 163-1 
malnov-romia monumenta 
skribo: 163-16 
malnova abelejo, abelŝedo: 
230-63 
malpaka maŝino: 318-27 
malpakado: 318-2 
malpermesaj signoj: 390-31-
38 
malpeza kamerao: 134-20 
malpeza kovrotabulo: 276-58 
malpeza motorciklo kun 
cilindra kapacito ĝis 125 cm3-

341-17 
malpeza motorciklo: 342-1 
malpeza plurcela helikoptero: 
388-11 
malpeza sabro: 111-34 
malpeza transport- kaj 
savhelikoptero Bell UH-1D 
Iroquois: 64-18 
malpeza valizo: 78-15 
malpezmetala gisrado: 342-19 

malpleniga aparato por apartigi 
gisaĵon disde muldosablo:  
301-20 
malplenigo de poŝtkesto:   
395-46 
malpli ol (signo de 
malpligrandeco): 168-20 
malplibaro (izobaro sub 1000 
mbar): 9-5 
malprofunda margolfeto aŭ 
laguno, kun malregula bordo: 
15-20 
malprofundaj golfoj aŭ 
lagunoj de la insulo Rugeno 
[Rügen], pejzaĝo de 
marinundita ebeneca 
morenreliefo: 15-19 
malproksim-objektivo 
(malproksimbilda lenso):  
267-54 
malpura tolaĵo: 56-23 
malpuraĵoj; rubaĵoj: 79-64 
malpurigita litero aŭ tro dika 
apero: 326-29 
malregula plurangulo; 
malregula plurlatero; malregula 
poligono: 169-40 
malregulaĵo; faŭlo: 107-54 
malriglilo de bajoneto: 267-22 
malsamnomaj frakcioj [3 kaj 7- 
malsamnomaj denominatoroj; 
35- komuna denominatoro]: 
167-19 
malsanulejo; hospitalo; kliniko: 
18-24 
malsek-brosa aparato: 260-46 
malseka herbejo; malsekejo: 
14-14 
malseka ŝpinado: 322-9-13 
malsekampola termometro:  
10-35 
malsimetria brakringo: 43-26 
malsimetria ringo: 43-27 
malsupra beko kun gorĝosako 
(haŭtsako): 178-10 
malsupra eksterlimo: 109-62 
malsupra ferdeko: 299-35 
malsupra foliflanko: 196-21 
malsupra framtubo: 339-28 
malsupra kanalsekcio: 371-34 
malsupra kava vejno: 21-15 
malsupra kava vejno: 23-70 
malsupra klavaro: 140-47 
malsupra kluzokapo: 371-21 
malsupra konkokalka tavolo: 
306-63 
malsupra lameno de 
vaginoskopo: 28-10 
malsupra lipo: 144-26 
malsupra lipo: 22-29 
malsupra lipo: 225-10 
malsupra martelbloko: 292-12 
malsupra matrico: 292-5 
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malsupra matrico: 59-18 
malsupra palpebro: 22-49 
malsupra pedalo: 144-51 
malsupra ponto: 384-24 
malsupra randilo: 271-74 
malsupra tavolo: 306-76 
malsupra triasa tavolo: 306-60 
malsupra ventro; hipogastro: 
19-49 
malsupraj matricoj kun 
bavurspaco: 292-23 
malsupre alfluata padelrado: 
245-42 
malsupreniĝo per ŝnuro; des-
cendo per ŝnuro: 118-33-35 
malsuprensteko; maldekstra 
oblikvo: 164-32 
malŝarĝa pozicio: 300-63 
maltabeliga klavo: 412-27 
maltaĵ-malvarmigilo: 247-5 
maltakruca meĥanismo; movo-
erigilo (transformas la daŭran 
fluan movadon de la filmbendo 
en serion de sinsekvaj 
senmovaj bildoj): 133-38 
maltakruca movilo: 317-29 
Maltejo kaj bierfarejo I : 246 
maltiga turo  (maltoprodukta 
instalaĵo): 246-1-22 
maltolevilo: 246-35 
maltosilo: 246-37 
malva (mikskoloro el ruĝa kaj 
blua, komplementa koloro de 
verda: 166-18 
malva bazkoloro: 166-20 
malvarma aerfluo: 9-19 
malvarma aero: 8-23 
malvarma aero: 8-32 
malvarma lignogluo: 287-36 
malvarma marfluo: 16-28 
malvarmakva baseno; postŝvita 
baseno: 96-26 
malvarmakva kranradeto:   
279-29 
malvarmiga dukto: 393-39 
malvarmiga ekipaĵo: 366-77 
malvarmiga instalaĵo por 
cementklinkero: 310-15 
malvarmiga reto: 343-57 
malvarmiga ripo: 343-82 
malvarmiga sistemo: 366-26 
malvarmiga turo: 304-5 
malvarmiga turo: 306-16 
malvarmigaj ripoj: 342-24 
malvarmigaj ruloj: 333-31 
malvarmigenzo aŭ malvarmiga 
akvo: 306-19 
malvarmigilo: 344-51 
malvarmigo de maltaĵo kaj 
apartigo de rekrementoj: 
247-1-5 
malvarmizola kovraĵo: 393-16 

malvarmluma fonto por lumigi 
la ventrokavon dum minimume 
invadaj operaciaj taskoj: 31-14 
malvarmofronto: 8-13 
malvarmofronto: 9-16 
malvo: 194-13 
malvolva akso: 133-36 
mamo: 228-18 
mamoj: 19-38 
mampinto: 228-19 
mamujo; mampelvo: 37-12 
Mamuloj I: 184 
Mamuloj II: 185 
Mamuloj III: 186 
mamuta cisternoŝipo aŭ 
cisternulo (ULCC, Ultra Large 
Crude Carrier): 375-1 
mamzoneto: 130-20 
mamzono: 37-10 
mana (tabla) kolbasplenigilo: 
250-18 
manapogilo: 264-58 
manapogilo: 406-33 
manarmiloj: 63-1-28 
manbremsa levilo: 341-24 
manbremsa rado: 366-64 
manbremsa rado: 366-80 
manbremsa tamburbremso: 
345-63 
manbremsilo: 344-99 
manbremso: 366-33 
manbroso; manbalaileto; 
brosbalaileto: 56-57 
manbuklo; manrimeno: 119-5 
manĉaro kun laboriloj: 353-8 
manĉaro: 273-6 
mandareno; ĉina nobelo: 124-
26 
mandibla palpilo: 175-46 
mandiblo; kornoj (vulgare): 
175-27 
mandiblo: 20-44 
mandolino: 142-16 
mandorsa bato: 109-29 
mandorso; mansupro: 19-85 
mandrena presilo kun 
senpera movilo: 292-14 
mandrenaj presiloj: 292-14-22 
mandreno (laborŝafto): 302-20 
mandreno: 278-19 
mandreno: 292-21 
mandreno: 293-16 
mandrenujo kun rapidumilo: 
302-2 
mandrenujo: 303-2 
manduŝilo: 257-32 
manduŝilo: 258-14 
manduŝilo: 332-7 
manekeno, provpupo: 255-7 
manekeno: 157-31 
manekeno: 83-70 
manestingilo: 82-67 

manĝebla boleto; sciuropano: 
199-16 
manĝebla heliko: 176-36 
manĝebla kantarelo; ovofungo; 
kokokresto: 199-14 
manĝebla klitocibo; manĝebla 
funelfungo: 199-25 
manĝebla morĥelo; 
spongofungo: 199-26 
Manĝeblaj fungoj: 199 
manĝejo; pormanĝa spaco: 
77-29 
manĝejo: 377-44 
manĝejo: 384-25 
manĝilaro: 53-62 
manĝilaro  (2-9, 11, 12): 52-1 
manĝilaro; manĝogarnituro: 
76-28 
manĝilaro: 127-49 
manĝilar ŝranko; 
vitrin ŝranko; servicoŝranko: 
52-18 
manĝilfakoj: 77-5 
manĝilkomodo: 76-47 
manĝiloj: 175-28 
manĝkarto aŭ menuo: 349-17 
manĝoĉambra seĝo: 52-11 
Manĝoĉambro: 52 
manĝogalerioj (subŝelaj):   
235-24 
manĝogarnituro; 
manĝoservico: 52-6 
manĝoleo: 252-93 
manĝosalono (hotelrestoracio): 
78-20 
manĝotablo: 52-2 
manĝotablo: 53-1 
manĝotablo: 54-31 
manĝotelero; plata telero: 52-8 
manĝoteleroj: 47-56 
manĝoteleroj: 52-30 
manĝovitrino; fridvitrino :  
77-8 
manĝtuneleto: 211-66 
manĝujo: 223-41 
manieroj de ekspluatado: 
297-40-44 
manieroj de facetado kaj 
tajloformoj : 43-42 
manikoj kun refaldoj: 36-20 
manikrefaldo: 36-4 
manikroverso; manuma 
refaldaĵo: 35-29 
manilo: 403-19 
manipula pinĉilo: 2-44 
maniso, stepa maniso: 184-12 
mankanta intervorta spaco: 
326-39 
mankanta vorto: 326-30 
mankatenoj (42-46): 68-41 
mankatenujo (por ĉezonigo): 
68-42 
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mankranko por alĝustigo de la 
alteco: 217-54 
mankranko: 217-39 
mankruca sidilo: 26-24 
mankultivilo: 207-21 
mankuseno: 270-15 
manlaboriloj: 82-48 
manmikrofono: 412-61 
mano: 19-64 
mano: 20-19 
manometro de antaŭhejtilo: 
364-43 
manometro de bremscilindro: 
366-7 
manometro de ĉefa bremsaera 
dukto: 366-6 
manometro de ĉefa premaerujo: 
366-8 
manometro, premmezurilo: 
236-32 
manometro: 220-12 
manometro: 282-35 
manometro: 331-8 
manometro: 350-23 
manovrada interfono: 366-50 
manovrokilo: 383-30 
manpentrita vazo: 316-26 
manpilkado; handbalo: 108-1 
manplata bato: 109-30 
manpozicio supra bato: 110-14 
manpreno; mantenilo: 63-6 
manpumpilo: 236-18 
manpumpilo: 80-66 
manque –malgrandaj nombroj 
– (nombroj 1-18): 89-10 
manrado de liniilo: 285-66 
manrado por alĝustigo de 
alteco: 285-60 
manrado por formovo de la 
laŭlonga sledo: 302-13 
manrela fosto: 46-30 
manrela turnopeco: 276-52 
manrelo: 276-53 
manrelo: 276-79 
manrelo: 376-68 
manrelo: 46-29 
manrelo: 49-27 
manrimeno: 118-37 
manringa sidilo: 26-25 
manrungo: 123-73 
mansarda pordo: 46-21 
mansardo, mansarda tegmento: 
274-18 
mansignalilo: 359-17 
mansigno: 79-76 
manskribaĵo; manuskripto: 
149-61 
manskribita dediĉo: 338-49 
manspegulo: 257-25 
manspegulo: 258-8 
manspegulo: 263-17 
manstaro: 115-27 
manŝirmilo; manapogilo: 63-13 

manŝirmilo: 147-82 
manŝirmilo: 248-19 
manŝirmilo: 250-62 
manŝirmilo: 63-20 
mantelefono; portebla telefono: 
82-35 
mantelflua rekatoro: 388-48 
mantelo: 173-10 
mantelo de nuklea reaktoro; 
reaktorkovraĵo: 67-67 
mantelo el daŭboj: 283-2 
mantelo: 283-26 
mantelo: 305-41 
mantelo: 76-18 
mantelo: 79-74 
manteltubo: 298-18 
manteltubo: 299-41 
mantena klapo: 311-65 
mantenilo de tirŝnuro: 102-44 
mantenilo kun eksponilo: 134-24 
mantenilo por stara pafado: 
123-39 
mantenilo; anso: 56-67 
mantenilo; prenilo: 2-39 
mantenilo: 324-13 
mantenio: 266-36 
manteno de martelanso: 116-46 
mantuko: 57-22 
mantuko: 88-21 
mantukoj por harsekigo: 258-25 
mantukoj, viŝtukoj: 257-42 
manumbutonoj: 38-4 
manumbutonoj: 43-21 
manumo: 35-46 
manumo: 38-55 
manumroverso: 35-55 
manvajco: 293-28 
manzono: 404-13 
mapo de eŭropo: 60-17 
mapo de gajnitaj elektosekcioj: 
70-18 
mapo de tramoj; trafikskemo 
de tramoj; mapo de tramlinioj: 
79-24 
Mapo I: 16 
Mapo II: 17 
mapo; murmapo: 72-25 
mapo: 349-71 
mapohoko: 72-11 
mapolampo: 386-23 
mapoprojekcioj: 16-8-10 
maposignoj en urbomapo: 
18-1-38 
Mara fi ŝado: 244 
mara kroza savoŝipo: 384-15 
mara savado (savado de 
ŝippereŭloj): 384-10 
mara savoŝipo: 375-18 
marakoj*: 142-60 
marakva golflago de Pucigo; 
laguno de Pucigo: 15-18 
marakva golflago: 15-15 
marbirdoj: 178-13 

marĉa cirkuo: 177-17 
marĉa herbejo: 17-18 
marĉa ledumo: 195-21 
marĉejo: 17-19 
marĉlageto: 14-25 
marĉo; marĉejo: 14-15 
marflanka alfluo: 307-29 
marflanko: 307-33 
marfluoj: 16-31-46 
margarino: 252-101 
marĝena noto: 338-70 
marĝennuliga klavo: 412-22 
marĝenskalo: 412-16 
marioneto; fadenpupo: 126-35 
marionetoj: 72-75 
markado de ovoj 
(ovostampo): 227-36-39 
markezĉevronoj kun 
ĉevalkapoj: 372-14 
markezo: 376-66 
markita butero en 250-grama 
paketo: 229-37 
markiza formo; naveda formo: 
43-56 
markluzo: 15-42 
marko de bendospeco 
(markokavo): 402-58 
marko de pafisto: 123-65 
marko por stiftotruo: 273-23 
marko: 344-50 
markola ponto el 
antaŭfabrikitaj elementoj:   
369-57 
markotado en potojn: 206-18 
markotado: 206-10 
markoto: 206-11 
marlutro: 185-21 
marmoto: 184-21 
marnivelo; marsurfaco: 11-22 
marnivelo: 299-39 
marnivelo: 7-1 
maro: 14-71 
maronarbo: 202-48 
marplumo (Umbellula 
encrinus) [kolonio, lumanta]: 
187-14 
marsko: 15-23 
marsko: 15-33 
Marso kun du lunoj: 4-49 
marsupiuloj (2 kaj 3): 184-1 
marŝo per gvidŝnuro: 118-30-32 
marŝtamburo; profunda 
tamburo: 124-69 
martagono; turbana lilio: 195-4 
martaŭro, marmonstro: 145-51 
martel-anso; marteltenilo: 116-45 
martela ŝtonborilo: 312-21 
martelbato: 110-37 
martelbeko: 219-18 
martelbeko: 290-27 
martelbloko: 292-3 
martelborilo : 287-43 
martelego: 126-24 
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martelfaco: 290-28 
martelframo: 292-11 
martelgruo: 378-7 
martelĵeta ganto: 116-47 
martelĵeto: 116-42-47 
martelkapo (kovrita per 
malmola felto): 143-24 
martelkapo; martelglobo: 116-43 
martelo por punktado 
(punktada martelo): 159-14 
martelo: 116-42 
martelo: 279-78 
martelo: 287-7 
martelstangeto: 143-25 
marteltenilo: 290-30 
marteltruo: 290-29 
marurso: 185-23 
masaĝbano: 96-27-29 
masaĝbaseno: 96-28 
masaĝisto: 88-19 
masaĝo: 88-18 
masaĝoleo: 97-36 
masaĝtabulo; masaĝkuŝilo: 88-20 
masaja* batalisto: 162-8 
masetero: 22-8 
masiva plafono: 271-16 
masiva tekto (ŝtalbetona 
slabego): 276-28 
maska tavolo: 159-56 
maskeradoj; maskovestoj; 
maskeradaj kostumoj; 
alivestaĵoj: 124-6-43 
maskistino: 131-36 
maskla floro [laŭlonga sekco]: 
201-51 
maskla floro: 189-14 
maskla floro: 191-21 
maskla floro: 192-11 
maskla floro: 200-13 
maskla floro: 202-15 
maskla floro: 202-44 
maskla floro: 202-5 
maskla floro: 202-51 
maskla florspadiko kun floro: 
201-55 
maskla florspadiko: 202-4 
maskla florŝoso kaj femala 
florkonuso: 190-62 
maskla florŝoso kaj femala 
florkonuso: 190-68 
maskla infloresko: 189-8 
maskla infloresko: 190-17 
maskla infloresko: 190-6 
maskla infloresko: 201-13 
maskla ŝoso: 190-44 
maskla ŝoso: 190-49 
maskla ŝoso: 190-56 
masklaj infloreskoj: 190-24 
masko kun laŭlongaj aperturoj: 
400-17 
masko: 124-7 
masko: 134-4 
masko: 158-37 

maskobalo; maskofesto; 
kostumbalo: 124-1-43 
maskoj: 71-39 
maskosuspensio: 400-22 
masonhelpisto: 271-19 
masonista krajono: 271-51 
masonista martelo: 271-53 
masonistaj instrumentoj: 
271-50-57 
masonisto: 271-18 
mastfiksejo; mastolagro: 94-18 
mastiko: 277-17 
mastikspatelo: 277-27 
mastiktranĉilo: 282-28 
masto: 100-2 
masto: 375-71 
masto: 94-16 
mastoida muskolo: 21-34 
mastoj: 373-1-9 
mastopinto: 94-17 
mastopoŝo: 94-12 
mastpiedo: 100-11 
mastruma domo: 147-27 
maŝformado en plattrika 
maŝino: 320-9 
maŝformado en raŝela* 
trikma ŝino: 320-45 
maŝformado en varpotrika 
maŝino: 320-30 
maŝformado en veftotrika 
maŝino: 320-13 
maŝformilo por kvietigi la 
bildsekvencon: 133-30 
maŝinbazo: 288-2 
maŝinbazo: 317-28 
maŝinbenko: 303-6 
maŝinejo (turbinejo): 304-2 
maŝinejo kaj helicejo: 383-22 
maŝinejo: 297-3 
maŝinejo: 306-26 
maŝinejo: 370-55 
maŝinejo: 371-25 
maŝinejo: 371-72 
maŝinejo: 380-62 
maŝinfosto: 303-21 
maŝinfostoj: 303-10 
maŝinhalo: 307-31 
maŝinisto: 271-32 
maŝinmuntejo: 378-8 
maŝino por kontinua buterigo de 
dolĉa kaj acida kremoj: 229-33 
maŝinpafilo; mitralo MG3-
63-26 
maŝinpiedo: 286-23 
maŝinpiedo: 302-12 
maŝinpiedo: 354-21 
maŝintablo kun movruloj: 285-46 
maŝintablo: 303-7 
maŝinujo  [sekco]: 307-5-15 
maŝkiraso: 147-63 
maŝkuto: 147-51 
maŝo de descenda ŝnuro: 118-33 
maŝo: 275-68 

maŝvico: 323-42 
matadoro, la toreisto kiu 
mortigas la taŭron: 128-24 
matearbo, ilekso: 200-11 
matematikaj simboloj: 168-
15-24 
Matematiko I: 167 
Matematiko II: 168 
Matematiko III, Geometrio I: 
169 
Matematiko IV, geometrio II: 
170 
Matematiko V (aroj): 171 
matenmanĝa servico:        
376-11-21 
matenmanĝa telero: 47-10 
matenmanĝo sur ferdeko: 
376-8-22 
materialbretaro: 253-36 
materialcentro por miksi 
krudaĵon el fibraĵoj kun 
krommaterialoj: 325-28 
materialdeponejo: 297-7 
materialkluzo por kuplado de 
transportmoduloj: 394-10 
materialkluzo: 306-44 
materialo por stratblokado: 82-47 
materialpreparado: 325-27 
materialtransporto per unurelaj 
pendvagonoj: 297-48 
materialtransporto per 
vagonetoj: 297-37 
materialtransporto: 313-6 
mato (ŝakmato), ĉi tie:  mato 
per ĉevalo) [S f3]: 90-15 
matraca kuŝejo: 71-36 
matraco (specoj:  risorta, 
lasteksa, ŝaŭmŝtofa) kun 
drelika tegaĵo: 51-12 
matraco: 376-83 
matraco: 55-3 
matracujo kun latfundo: 51-7 
Matric- kaj liberformada 
forĝejo (varma 
masivformado): 292 
matrica forĝmartelo:        
292-1-13 
matricingo: 292-30 
matrickubo: 260-18 
matrico kun pluraj juntoj: 
292-29 
matrosa ĉapo; matrosa bereto: 
127-65 
matrosa kostumo: 127-64 
matrozoĉapelo: 42-25 
matura frukto (kapsulo): 200-44 
matura frukto: 189-61 
matura frukto: 200-33 
matura larvo: 230-39 
matura silikvo: 201-4 
maturiga cisterno: 229-42 
maturigejo: 313-10 
mazutujo: 380-66 



Indekso – Kompleta. 

Bildvortaro  Paĝo 86 el 156 

meandro: 14-12 
meandro: 153-57 
meblokamiono: 79-42 
meblotega ŝtofo: 287-60 
meĉlana ĉapo: 42-10 
meĉo aŭ brulŝnuro: 312-13 
meĉo: 259-29 
mediatistino dum laboro: 329-40 
medicina asistantino: 88-17 
medicina hirudo, ringvermo: 
176-23 
medicina teko; kuracista teko: 
55-43 
medicina vortaro: 27-22 
medicinaj (senpagaj) 
specimenoj: 27-31 
medicinŝranketo: 57-39 
medicinteĥnika asistantino: 28-39 
medikamentbotelo: 82-74 
medikamento: 88-16 
Mediteraneo (interna maro): 
16-26 
medolo: 188-14 
medolradioj: 188-11 
meduzo, knidulo: 176-16 
megafono: 99-19 
meĥanika kalkulilo: 127-76 
meĥanika regejo: 357-53 
meĥanika traktilaro: 144-6-16 
meĥanika transmisiilo: 366-53 
meĥanikovango: 143-16 
meĥanismo de la horloĝakso: 
5-8 
mejozo: 24-39 
meleagra femuro: 252-69 
meleagro: 224-28 
melkado de fiŝino (ovofiŝo): 
242-10 
melkado de virfiŝo 
(laktumfiŝo): 242-12 
melkilo: 228-26 
melkinstalaĵo, fiŝosta 
melkofakaro: 228-23 
melkisto: 228-25 
melo: 241-53 
melodia a-minora gamo kun 
Fis kaj Gis ĉe altiĝanta 
melodio: 138-48 
melodia fajfilo: 140-10 
melodia flanko; diskanta 
flanko: 142-39 
melodia kordo: 140-30 
melodikordoj; fretaj kordoj: 
142-25 
melolonto, majskarabo: 235-1 
memaerpleniga tapiŝo; izola 
dormtapiŝo: 92-43 
membrana nitrogenrezervujo 
(risortaro): 218-34 
membranaj 
frapinstrumentoj: 141-53-61 
membrano: 141-54 
membrano: 141-60 

membrano: 142-31 
membroj (58-104): 19-57 
membroj: 235-6 
memferma ŝaltilo; 
eksponprokrastilo: 127-53 
memfokusa objektivo 
(optikaĵo): 269-46 
memfokusa zomobjektivo 
(triobla zomobjektivo): 267-24 
memgluaj paknumeroj: 395-20 
memmova haŭbizo M 109 13 
G: 63-42 
memmova haŭbizo SF M 100 
A2-63-29 
memoraĵtelero: 127-50 
memorilbutonoj: 410-28 
memoriloj  (datumportiloj): 
270-1 
memorkapelo; vota kapelo: 
149-12 
memorkarta fendo: 403-3 
memorkarta konektingaro: 406-9 
memorkarto kun specialaj 
fotoprogramoj: 267-10 
memorkarto-legilo: 134-38 
memorkarto: 134-37 
memorkarto: 269-59 
memorkartoj de diversaj 
formatoj: 270-2 
memorplato; epitafo: 149-14 
memorplato: 158-38 
memorrimedoj: 406-41-66 
memsaviĝo: 26-39 
memsekuriga ŝnuro: 118-10 
memserva areo: 413-1-17 
memserva restoracio; 
memservejo: 77-1-49 
Memserva restoracio: 77 
memservilo por fotoprintado: 
270-43 
memstreĉa tubotenajlo: 287-11 
memvetura furaĝhaketa 
maŝino: 217-28 
memvetura sukerbetrikolta 
maŝino (sukerbetkombajno): 
217-68 
menditaj laboraĵoj (tajlitaj 
vestaĵoj): 255-22 
mendokajereto; mendobloko: 
75-35 
mendoterminalo, komputilo por 
serĉi en elektronikaj katalogoj 
kaj mendi vid- kaj 
aŭdmaterialojn: 74-28 
menhiro (Hinkelŝtejno), 
monolito: 146-18 
mentona foseto: 19-22 
mentono: 19-21 
mentono: 225-11 
mentonpeco: 147-41 
menubutono: 396-52 
menubutonoj: 270-38 
menuelekta butono: 403-25 

menuelektaj butonoj: 344-85 
menukarto: 376-10 
menukarto: 76-29 
menuo por elekto de 
paĝelementoj: 328-26 
menuo por elekto de 
paĝoŝablonoj: 328-16 
merga refraktometro: 264-46 
mergiĝa skalo: 378-76 
Mergiĝado; Subakviĝo: 93 
mergiĝado; subakviĝo: 93-21 
mergiĝilaro; subakviĝa 
ekipaĵo: 93-1-20 
mergiĝisto; subakvisto; 
skafandristo: 93-22 
mergoboligilo elektra; 
akvoboligilo: 48-31 
mergocilindro: 371-77 
mergokapa bolto: 296-28 
mergokapo: 296-46 
mergokostumo; skafandro el 
neopreno; varmizola 
kombineo: 93-1 
mergoreto: 48-37 
meridian-teleskopo: 265-29 
meridiana cirklo : 265-26 
meridiano: 16-4 
meringo: 251-32 
Merkuro: 4-46 
merkurobaterio; hidrarga 
baterio: 30-20 
merlo: 180-14 
mesilaro; mesgarnituro:   
199-44 
meslibro; misalo: 148-38 
meso en katolika preĝejo: 
148-31-62 
metafazo: 24-32 
metakarpo: 20-21 
metala (okulvitra) framo: 263-7 
metala anĉotubo: 144-17-22 
metala butono: 38-26 
metala ĉapo: 144-35 
metala framo: 142-67 
metala horloĝbraceleto: 262-5 
metala klavo; metala lameno: 
142-68 
metala malfermita liptubo, 
salikofluto: 144-23-30 
metala presplato (ekz. el zinko 
aŭ aluminio): 332-9 
metala varmobotelo; metala 
varmodisko; litvarmigilo: 127-91 
metalaj mankatenoj: 68-44 
metalaj resonigaj tuboj: 142-69 
metalizita papero: 305-48 
metalmikroskopo kun vasta 
vidkampo, priluma 
mikroskopo: 264-23 
metaloj: 62-26-27 
metaloksida kasedo: 402-57 
metalsegila framo: 279-72 
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Metalurgia uzino kaj 
ŝtalproduktado: 300 
metatarso: 20-36 
metazooj; plurĉeluloj; 
plur ĉelaj animaloj (15-44): 
176-14 
meteltegaĵo: 129-15 
meteoj (meteologiaj 
fenomenoj): 9-20 
meteologia satelito: 10-64 
meteologia stacio aŭ ŝipo; 
stacioregiono kun indiko de la 
nubeco (ĉi tie plena disko = 
tute kovrita ĉielo): 9-9 
meteologia stacio: 381-33 
Meteologiaj instrumentoj: 10 
Meteologio I (veterscienco): 8 
Meteologio II (veterscienco 
kaj klimatologio): 9 
meteorita kratero: 392-15 
meteoro: 7-20 
metieja pordego: 273-5 
metilernantino: 75-17 
metloko por travideblaj folioj; 
objektotablo; tralumiga plato: 
73-11 
metopo: 153-14 
metronomo: 143-19 
metroo (plejparte subtera): 18-8 
meza brajlilo: 372-36 
meza celcirklo (radiuso 50 m): 
103-50 
meza cerbo; mezencefalo  : 
20-67 
meza cirklo: 107-2 
meza fokuso: 267-52 
meza frapo (horizontala frapo): 
91-2 
meza kilsono: 378-56 
meza klavsubtenilo: 140-39 
meza koridoro: 361-9 
meza kovrilo: 378-58 
meza kruro: 235-8 
meza orelo: 22-89 
meza patno: 274-51 
meza planeo: 385-8 
meza ponteto; pelvostego: 37-13 
meza raketportilo: 65-32 
meza sturmanto; meza avanulo: 
107-15 
mezala monoplano: 385-4 
mezalta montaro: 13-37 
mezbranĉo: 241-10 
mezbrustaĵo: 249-26 
mezdistanca 
transportaviadilo 160-64-14 
meze alfluata padelrado: 245-40 
mezencefalo: 21-23 
mezepoka prikonstruita 
ponto (ĉi tie:  Ponte Vecchio 
en Florenco): 369-32 
mezfingro; longa fingro: 19-67 

mezfrekvenca amplifa modulo: 
400-4 
mezĵibo: 373-21 
mezkabla kantilevra bremso: 
340-23 
mezkolono: 266-45 
mezkontakto: 266-71 
mezlinia juĝisto: 109-21 
mezlinio: 111-4 
mezlinio: 314-35 
mezludanto; mezulo; halfo: 
110-34 
mezmontaro: 11-11 
mezmoreno: 13-59 
mezoceana dorso; mezoceana 
horsto: 11-20 
mezoflago: 107-61 
mezogastro; meza ventro: 19-48 
mezolinio: 107-3 
mezolinio: 109-36 
mezolinio: 109-6 
mezomarko: 109-7 
mezopaŭzo: 7-27 
mezosfero: 7-23 
mezpiedo: 225-23 
mezprema cilindro: 305-28 
meztona membrano (meztona 
sistemo): 401-15 
mezulo; mezludisto: 107-14 
mezur- kaj bordersega 
maŝino: 285-57 
mezurado de sangopremo; 
tensimetrio  (30-32): 28-29 
mezuraparataro; 
mezurindikiloj: 93-9-12 
mezuraparato por elektronikaj 
komponantoj: 261-25 
mezurbendo rulebla: 83-47 
mezurbendo, mezurrubando: 
255-2 
mezurbilda kamerao: 264-67 
mezurcilindro: 10-47 
mezurcilindro: 173-26 
mezurcilindro: 28-41 
mezurcilindro: 324-24 
mezurcilindro: 350-4 
mezurcilindro: 73-21 
mezurcilindro: 78-64 
mezurcilindroj: 268-11 
mezurcirkvito por 
spotmezurado: 267-68 
mezurdisko: 314-56 
mezurdisko: 348-5 
mezurdonaj komandoj: 315-34 
mezurejo por korpomaso de 
kosmonaŭtoj: 394-21 
mezurelemento: 10-22 
mezurflakono: 173-27 
mezurfosto de altosaltilo: 116-13 
mezurfosto de stangosaltilo: 
116-33 
mezurhoso: 348-30 

mezurilo de bremsopremo: 
291-15 
mezurilo de la profundeco; 
profundomezurilo: 93-9 
mezurilo de sangopremo; 
tensimetro: 28-30 
mezurilo kaj regulilo: 331-3 
mezurilo kun skalo kaj 
montrilo (nadlo): 2-6 
mezurilo: 264-49 
mezurilo: 266-61 
mezuriloj: 302-56-73 
mezurilplatformo: 393-70 
mezurkablo: 268-41 
mezurkamero: 264-41 
mezurkapo (mezursondilo): 
268-55 
mezurkofro por bremskontrolo: 
291-14 
mezurlato: 16-48 
mezurlinio: 314-30 
mezurnotacio: 138-2 
mezurortilo: 293-64 
mezursago: 314-31 
mezurskalo: 302-63 
mezurskaloj kun montriloj: 
266-57 
mezursondiloj: 391-41 
mezurujo: 283-25-27 
micelio (el hifoj) kun 
fruktokorpoj (fungoj): 199-2 
midineto*; laŭmoda virineto; 
pariza kudristino: 124-18 
mielbokalo: 230-76 
mielcentrifugilo: 230-73 
mielkuka koro: 126-51 
mielkuko: 251-57 
mielo: 230-74 
mielofungo; armilario; miela 
faskofungo: 199-28 
mielsitelo: 230-75 
mielspaco kun mielĉelaroj: 
230-57 
mielstomako, kropo: 230-24 
mielvakso: 230-80 
migdalarbo: 202-36 
migra duno: 14-85 
migra falko: 177-4 
migroboto: 58-18 
mikro-onda forno; 
mikrondaparato; mikroondilo: 
47-36 
mikroelektrona regilo: 320-8 
mikrofilm(slip)o: 74-27 
mikrofonaranĝo por stereo- kaj 
sonefekta registrado: 131-30 
mikrofonasistanto: 131-21 
mikrofonkablo: 131-32 
mikrofonkapo kun 
ventoŝirmilo: 402-45 
mikrofono de ĉefjuĝanto: 109-17 
mikrofono: 112-33 
mikrofono: 129-26 
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mikrofono: 130-39 
mikrofono: 131-25 
mikrofono: 269-4 
mikrofono: 27-17 
mikrofono: 351-27 
mikrofono: 396-13 
mikrofono: 398-21 
mikrofono: 398-39 
mikrofono: 400-35 
mikrofono: 402-44 
mikrofono: 404-10 
mikrofono: 69-6 
mikrofono: 70-21 
mikrofono: 73-34 
mikrofono: 74-5 
mikrofonstativo: 398-40 
mikrofonvergo: 131-24 
mikrokaseda diktilo: 409-38 
mikrokaseda diktilo :         
412-51-61 
mikrometra alĝustigilo; 
mikrometra regulilo: 16-53 
mikrometra radeto: 379-20 
mikroonda aparato; priradia 
lampo: 29-19 
mikroonda forneto aŭ 
mikroondilo: 349-20 
mikroonda radiilo: 28-33 
mikroskop-fotometro: 264-47 
mikroskopa okulario: 16-54 
mikroskopa tablo 
(objetivtablo): 264-9 
mikroskopo: 263-20 
miksa frakcio [3- natura 
entjero; 1/3- propra frakcio]: 
167-10 
miksa preno: 113-42 
miksa tajlo (supre:  kapola, 
malsupre:  facetita): 43-48 
miksado de diversaj fibrospecoj 
kaj fibrokoloroj: 318-7 
miksado kaj dozado: 313-11 
miksaĵpumpilo por dutaktaj 
motoroj: 350-3 
miksakva kanalo: 352-27 
miksarbaro (foli- kaj 
pinarbaro): 17-13 
miksbalono: 173-28 
miksgrajna pano: 252-24 
miksilo: 246-47 
miksilo: 388-50 
miksilo: 48-41 
miksitaj novaĵoj: 165-28 
miksobalono: 324-23 
miksokrano kun anso: 57-24 
miksokrano por malvarma kaj 
varma akvo: 57-2 
miksokrano: 258-15 
miksopupitro: 398-37 
miksotabulo: 130-40 
miksotrogo: 250-9 
mikspanelo; mikspupitro: 132-31 
mikspupitro: 131-57 

mikstabulo: 129-25 
mikstamburo: 271-34 
miksujo: 347-12 
mildaj pluvzonoj; boreala 
klimatzono: 9-42 
mildvarma duŝo: 96-25 
milibara skalo: 10-3 
milio (paniklo): 221-28 
milita tamburo; koksa 
tamburo; malgranda 
tamburo: 141-53 
milita transporto , homogena 
vagonaro: 360-1 
Milit ŝipoj I: 66 
Milit ŝipoj II: 67 
minareto (turo por alvoko al 
preĝado): 151-19 
mindetekta rapid ŝipo de 
klaso 341-66-84 
minejo: 17-33 
minerala akvo: 252-57 
mineralakva botelo: 77-20 
mini-DV- aŭ CV-kasedo: 404-49 
mini-DV- aŭ mini-CV-
kamerao, cifereca videokame-
rao [DV:  Digital Video; CV:  
cifereca video]: 404-11 
mini-DV- aŭ mini-CV-
kasedofako: 404-37 
mini-DV-VHS- aŭ mini-CV-
HVS-videorekordilo, 
kombinita videorekordilo por 
analogaj kaj ciferecaj 
videokasedoj: 404-33 
miniatura kultĉaro: 146-36 
miniaturaviadilo; miniaviadilo: 
87-26 
minigolfa ludokampo: 84-70 
minigolfejo (70, 71): 84-69 
minigolfludanto: 84-71 
minijupo  (43-45): 36-42 
minikalsoneto: 37-27 
minikalsoneto: 37-60 
minimum-termometro: 10-54 
minimumpunkto de kurbo 
(kurbominimumo: 170-20 
minirobo: 34-58 
minrubaĵejo: 297-13 
mintransporta ŝipo de klaso 
"Saksarbaro" [Sachsenwald]: 
66-94 
minusklo aŭ etlitero: 326-12 
minutmontrilo: 262-40 
miozoto; neforgesumino: 196-28 
mirabelo: 212-29 
miraklolampo, lumanta inkfiŝo 
(Lycoteŭthis diadema): 187-4 
miriko: 191-33 
mirtelo; blua vakcinio (simile:  
vakcinio, oksikoko, empetro): 
195-23 
mirto (edziĝceremonia mirto): 
205-11 

mirtobranĉo en butontruo:  
199-20 
misilolanĉa krozoŝipo de 
klaso Kara  (Rusio): 67-21 
misilporta destrojero de klaso 
Hamburgo; misilporta 
torpedŝipo de klaso 
Hamburgo: 66-1 
mislokitaj literoj: 326-33 
mislokitaj vortoj: 326-35 
mitinga parolanto; agitanto; 
oratoro: 69-4 
mitingprezidanto; prezidanto 
de mitingo: 69-1 
mitoĥondrio: 24-13 
mitra valvo; maldekstra atrio-
ventrikla valvo: 23-60 
mitraleto MP2-63-8 
mitralo sur turnoringa afusto: 
63-87 
mjela bulbo: 21-24 
mjelo: 21-25 
mjelo: 20-66 
mobilo: 72-71 
modbutiko por sinjoroj : 79-5 
modelĉapelo kun ornamaĵoj: 
42-8 
modelflugsporto: 103-77-83 
modelfolio, papermodelo: 255-3 
modelmantelo: 255-8 
modelo de heliumatomo (He): 
1-5 
modelo de hidrogenatomo (H): 
1-1 
modelo de hidrogenatomo laŭ 
Bor-Somerfeldo [Bohr-
Sommerfeld]: 1-35 
modelvesto: 255-6 
modera klimatzono: 9-47 
modere altigita stirilo: 342-10 
moderigaĵo (bremsostango el 
grafito): 1-63 
moderna abelejo, abelŝedo: 
230-68 
moderna mezdistanca aer-aer-
raketo (AIM-120 AMRAAM): 
65-25 
moderna skulptaĵo; moderna 
statueto: 84-64 
modernaj broĉoj: 43-19 
modernaj modaloj: 138-45-49 
modla argilo: 158-31 
modla argilrulo, 
modlomaterialo: 158-8 
modlisto: 316-27 
modlospatelo: 316-28 
modlotabulo: 158-34 
modorevuo: 83-45 
mohajra ĉapelo kun 
birdoplumoj: 42-7 
mohajra kufo: 42-12 
mokaseno, duonŝuo el ledo: 
160-18 
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mokaseno: 58-30 
mola cerbohaŭto; piamatro: 20-80 
mola feltĉapelo: 42-16 
mola palato; palata velo: 22-24 
mola ŝelo (perikarpo): 212-50 
molaj kontaktlensoj: 263-24 
molaro: 22-34 
molaroj; mueldentoj: 22-21 
molelumo baborde: 380-39 
molelumo triborde: 380-40 
moleo: 371-18 
moleo: 380-42 
molleda objetivujo: 267-47 
moltapiŝo; molmato; 
gimnastika matraco: 113-18 
moluskoj (molkorpaj bestoj) 
(31-40): 176-30 
momantapogilo: 365-54 
momantŝanĝilo: 343-68 
momenta rotacia akso: 4-25 
monaĥa limantrio, 
monaĥpapilio: 235-18 
monaĥeja ĝardeno; monaĥeja 
korto: 149-53 
monaĥejo: 149-51-61 
monaĥejo: 17-62 
monaĥinoj: 149-50 
monaĥo: 149-54 
monaŭtomato: 413-4 
monbileto; aprezbileto: 130-24 
mondmapo: 16-11-46 
mondopartoj (kontinentoj): 
16-13-19 
moneliga fendo: 413-9 
monera kaj kartotelefono:   
358-14 
monerĉeno: 43-36 
monerfakoj kaj biletfakoj: 83-5 
monerfolia lizimaĥio* : 193-26 
monermuntaĵo: 43-38 
monero de 1 cendo: 60-31 
monero de 10 cendoj: 60-34 
monero de 2 cendoj: 60-32 
monero de 2 eŭroj: 60-37 
monero de 20 cendoj: 60-35 
monero de 5 cendoj: 60-33 
monero de 50 cendoj: 60-36 
Moneroj: 59-1-16 
monerrako: 414-16 
monerstampaj matricoj: 59-17, 18 
monertelero: 349-51 
monitora laborloko: 411-47 
monitoro (ekrano): 408-17 
monitoro (surekranigas 
elektrokardiogramon, la 
pulsoritmon kaj la spiroritmon 
dum laborado): 28-24 
monitoro de magnetkampo: 30-42 
monitoro de veturbileta 
terminalo: 358-59 
monitoro por kontroldatenoj: 
132-47 

monitoro por korimpulsaj 
diagramoj kaj sangopremo: 30-6 
monitoro por rentgenbildoj: 30-7 
monitoro por sonprilaboro: 
132-46 
monitoro por spektado de 
filmoj: 132-48 
monitoro: 129-24 
monitoro: 32-24 
monitoro: 395-39 
monitoro: 398-2 
monitorstablo: 70-13 
monitorvando: 399-16 
monkarta blato: 413-24 
monkesto: 83-4 
Mono I: 59 
Mono II (eŭro): 60 
mono-butono: 401-47 
monoklina kristalsistemo: 
174-24-25 
monoklina prismo kun klinopi-
nakoido kaj duonpiramido: 
174-24 
monosimetria floro: 193-32 
monstranco; hostimontrilo: 
149-48 
monstranco; hostimontrilo: 
199-34 
monsumenigaj butonoj: 413-6 
monta stacio de alterna 
telfero: 368-51 
montaraj fervojoj : 368-1-14 
Montaraj trafikiloj: 368 
montetaro: 11-12 
monteto; altaĵo: 14-43 
montgrimpa ekipaĵo: 118-36-61 
Montgrimpado: 118 
montkupolo: 13-38 
montobiciklo: 106-26 
montoĉeno; montomasivo; 
mont-aro: 13-43 
montoĉeno: 14-37 
montoglito (terglito; rokglito): 
12-44 
montogrimpado  
(montovagado, altmonta 
turismo): 118-1-61 
montogrimpanto; montoturisto; 
alpinisto: 118-5 
montokapro; ibekso: 185-8 
montopinto: 13-44 
montoselo: 13-46 
montra fingro: 19-66 
montrilamboso: 261-7 
montrilo: 172-33 
montrilo; montrobastono; 
indikbastono: 72-9 
montriloj de mezurilo; 
montriloj de akvokomputilo: 
80-59 
montrilregilo: 404-64 
montrobreto: 55-30 
montrofenestra dekoraĵo: 79-7 

montrofenestraro; 
montrofenestra fronto: 79-35 
montrofenestro: 79-6 
montrotabulo; anonctabulo; 
rezultotabulo: 109-28 
montrovaroj; dekorvaroj: 83-41 
monujforma silikvo: 214-11 
monumento: 17-92 
monumento: 18-21 
mopedo: 341-1 
mopseo*, bambukoralo 
(Mopsea) [kolonio]: 187-8 
mopso: 223-33 
mordaĵĉeno: 226-12 
mordaĵo, buŝfero: 226-13 
mordanto supra: 139-19 
mordita surfaco: 159-55 
mordoringo; maĉringo; 
suĉringo: 33-12 
morna flago; duonmastflago; 
duonhisita flago: 61-4 
mornmantela papilio; antiopo; 
nimfalo antiopa (Sp. Nymphalis 
antiopa): 183-6 
morselampo: 377-7 
morta riverbranĉo: 370-10 
mortadelo: 250-35 
mortanonco; nekrologo: 165-35 
mortera sternaĵo: 276-27 
mortera ŝtopaĵo: 275-55 
mortermiksujo, mortermiksa 
trogo: 271-39 
mortertrogo: 271-20 
mortertrogo: 271-84 
mortezhakilo: 273-72 
mortezilo, mortezĉizilo: 285-8 
mortezmaŝino: 273-17 
mortezo: 140-41 
mortiga spadopiko: 128-30 
mortinta ...: 164-58 
mortosalto el manstaro: 98-40 
mortospiralo: 120-9 
morula stadio post 3 tagoj: 25-25 
moskeo: 151-18 
moskeo: 18-18 
motor- kaj transmisiilrega 
manrado: 366-67 
motor(tutaĵ)o; motorkompleto; 
motoragregaĵo: 56-86 
motora fiŝista kutro: 375-79 
motora gazontondilo: 208-28 
motora kompensa nivelilo: 
264-68 
motora krozojaĥto: 102-5 
motora kultivilo: 208-18 
motoraerumilo: 347-38 
motorboato: 95-9 
motorboatoj (sportboatoj): 
102-1-10 
Motorboatoj kaj akvoskiado: 
102 
motorcikla sporto (34-47): 
106-33 
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motorcikleca forko: 340-3 
motorcikleto: 341-37 
motorciklisto: 79-27 
motorciklo kun kromĉaro:  
106-38 
motorciklo kun krom ĉaro: 
342-52 
motorciklo: 79-28 
Motorcikloj : 342 
motordrezino: 367-32 
motorejo: 382-46 
motorflegaĵoj kaj lubrikaĵoj: 
349-67 
motorglisilo: 104-26 
motorhidraŭlika triflanka 
baskulmeĥanismo: 215-35 
Motorizitaj bicikloj : 341 
motornacelo: 64-25 
motoro (kontinukurenta 
reguliga motoro): 303-9 
motoro de trunkboĝio: 311-15 
motoro por la antaŭenmovo de 
la katetero: 30-34 
motoro por lega-registra kapo: 
406-51 
motoro por magnetdiskoj: 406-50 
motoro por memfokusado: 404-8 
motoro: 237-34 
motoro: 255-10 
motoro: 298-12 
motoro: 301-39 
motoro: 317-26 
motoro: 329-28 
motoro: 331-12 
motoro: 331-14 
motoro: 331-28 
motoro: 332-11 
motoro: 333-37 
motoro: 371-53 
motoro: 406-66 
motoro: 80-45 
motoroleo: 350-15 
motoroleŭjo: 350-16 
motorportilo: 344-45 
motorrega aparato: 393-40 
motorsegilo: 237-22 
motorsegilo: 238-13 
motorskatolo: 343-80 
motorŝirma ŝaltilo: 80-46 
motortesta aparato: 348-66 
motorujo: 348-60 
motorvagona kombinaĵo de 
tipo ICE  [skemo]: 363-1 
motorvagono kun pliigita 
adhero: 368-1 
motorvinĉo: 104-24 
mova krucbutono: 403-27 
mova ŝnuraro : 373-67-71 
movcilindro: 56-4 
movdona ŝafto de transmisiilo: 
388-60 
movebla asfaltsekiga kaj -
miksa maŝino: 354-42 

movebla bazo; movebla tenilo; 
movebla portilo: 32-23 
movebla elŝutilo: 347-13 
movebla gantrogruo: 360-40 
movebla glitilkorno: 121-10 
movebla kadrokurteno: 137-22 
movebla klapo: 385-52 
movebla lumiga platformo: 
137-19 
movebla monitorbrako: 32-25 
movebla parkseĝo: 84-48 
movebla pluviga instalaĵo: 
220-5 
movebla posta benko: 346-24 
movebla skrapoplanko: 215-42 
movebla transformilo 
(povotransformilo): 304-39 
movebla vestorako: 255-20 
moveblaj matricduonoj 
(fermitaj): 292-31 
moveblaj matricduonoj 
(malfermitaj): 292-32 
moveblaj senombraj operaciaj 
lumigiloj: 31-12 
movelektroniko: 320-6 
moviĝa subapogilo: 369-12 
moviĝdirekto de la grandaj 
platoj: 11-31 
moviĝo de la poluso: 4-28 
movilo de regostango: 306-33 
movilo de ŝtupŝaltilo: 365-13 
movilo: 292-9 
movmanieroj de la diversaj 
figuroj: 90-14 
movmeĥanismo de filmo: 
133-25-38 
movmeĥanismo de trakforko: 
351-44 
movmeĥanismo: 355-7 
movo al diferencialo: 345-57 
movoangulo; libermovejo; 
gimnastika angulo: 71-42-46 
movodirekto de la pendolmaso: 
12-36 
movoterapio; kinezoterapio: 
88-22 
movpezaĵo: 262-21 
movrado; pelrado: 63-30 
movrulilo: 236-52 
movrulilo: 339-79 
movsensilo: 349-80 
movsledo: 311-54 
movunuo integrita en la artiko: 
303-46 
movunuo integrita en la artiko: 
303-49 
mozaikbildo el kolorvitro; 
vitrala objekto; vitralo: 72-70 
mozaikfiguro: 157-38 
mozaiko: 157-37 
mozaikŝtonetoj; mozaikeroj: 
157-39 
mozarta harfasko: 40-4 

MP3-ludilo  (MP3-ilo): 402-
16-26 
mueleja rivereto (kanalo): 245-
47 
Muelejoj : 245 
muelilo: 90-24 
mueliloludo: 90-23-25 
muelisto: 245-16 
muelsulko: 245-19 
muelŝafto: 245-13 
muelŝtonaro: 245-22 
muelŝtono: 162-24 
muelŝtono: 245-17-21 
muelŝtonujo: 245-21 
mufalĝustiga rado: 302-30 
mufloforno (hardforno), gasa 
forĝoforno: 293-23 
muflono; sovaĝa ŝafo: 185-7 
mufo: 279-43 
mufofiksa brako: 302-28 
muftenajlo: 279-64 
mulde enujigita plurkamera 
ŝaltilo: 280-19 
muldilo de kuba provaĵo: 272-84 
muldilo por enblovi 
antaŭformitan pecon: 317-69 
muldilprema kaj malprema 
aparato: 301-18 
muldinstalaĵo por 
duoncilindraj kli ŝoj de 
rotacia presado: 331-13 
muldita duoncilindra kliŝo por 
rotacia presado: 331-21 
muldokerno: 331-18 
muletao, ruĝa tuko ligita al 
bastono: 128-32 
muletao: 128-26 
mulo, hibrido de virazeno kaj 
ĉevalino: 224-8 
multbukla peruko: 40-2 
multcela laboratorio: 393-67 
multetaĝa apartamentaro: 
45-19 
multfunkcia (universala) 
trejnoaparato (25-28): 112-24 
multfunkcia brako: 394-6 
multfunkcia elektronika 
brakhorlo ĝo aŭ pojnhorloĝo: 
262-6 
multfunkcia impulsa Doppler-
radaro (Marconi Avioniĉ 
ECR-90): 65-35 
multfunkcia 
polvoŝucaparato; universala 
polvosuĉilo (polvosuĉas seke 
kaj malseke) (85-90): 56-84 
multfunkcia stirilo: 217-80 
multfunkcia ŝprucigilo (por 
varma kaj malvarma akvo, por 
aero, por medikamentoj): 29-7 
multipliko (obligo) [3: 
multiplikato; 2: multiplikanto; 
3 kaj 2: faktoroj; punkto aŭ x:  
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multiplikaj signoj; 6: produto]: 
167-25 
multkapa monstro: 145-35 
multstria jupo; bendojupo: 36-40 
mumi(ec)a dormsako: 92-42 
mumio: 160-21 
muntado: 132-38 
muntejo: 131-4 
muntejo: 378-4 
muntistino: 132-51 
muntisto: 132-40 
muntita kilo: 378-22 
muntitaj filmdekoracioj: 131-8 
muntoframa ŝiplanĉejo: 378-
19-21 
muntoframo: 277-31 
muntokonzolo: 369-62 
muntoplatformo: 391-27 
muntoplatformo: 391-45 
muntotablo por presfilmo: 
332-23 
muntotablo: 132-39 
muntpiedo: 266-70 
mura konzolo: 397-13 
mura plankalendaro 
(jarplanilo): 408-35 
mura ŝtopkontaktilo: 47-18 
murapoga sistemo; 
murapoga konstrukto*: 154-
28-30 
murapogilo: 147-26 
murbildo: 409-29 
murdekoraĵo: 411-21 
murdento: 147-7 
mureskalo: 371-9 
murfolio: 215-27 
murgeko: 182-36 
murhorloĝo: 127-90 
murhorloĝo: 261-32 
murhorloĝo: 349-1 
murhorloĝo: 408-9 
murhorloĝo: 50-11 
murkahelo: 57-19 
murkalendaro: 27-18 
murkalendaro: 411-45 
murkandelaro: 148-16 
murkolono: 154-36 
murkorpo: 371-3 
murkronaĵo: 273-34 
murkrono de urba blazono: 62-45 
murkrono: 371-67 
murlampo:  ŝtupareja lampo: 
49-22 
murlampo: 361-60 
muro: 17-95 
murpeniko: 282-5 
murpreta domo: 271-1-49 
murpupitro: 78-16 
murspegulo: 127-5 
murŝmirado, farbado: 282-1 
Mur ŝmiristo kaj farbisto: 282 
murŝmiristo, farbisto: 282-2 
murŝranketo: 27-30 

murtabulo: 73-31 
murtureto; gvatoturo: 147-28 
musa hordeo: 214-28 
musbutono: 315-23 
musbutono: 407-14 
musbutonoj: 406-30 
musbutonoj: 406-32 
muskaptilo: 236-26 
muskatarbo; aroma 
miristiko: 200-30 
muskatŝelo, fendiĝinta 
semerkovraĵo (arilo); post 
pulvorigo:  muskata pulvoro): 
200-34 
muskolmontra ĉemizo; 
muskolvidiga ĉemizo: 39-26 
muskoloatentiga ĉemizo; 
muskolmontra ĉemizo: 37-69 
muskoloj: 21-34-64 
muskolulo; 
muskolmontremulo: 124-12 
muslindendo: 305-50 
muslio: 252-90 
musmato: 270-18 
musmato: 408-20 
musmontrilaj regbutonoj: 402-14 
musmontrilo aŭ kursoro en 
formo de koordinata kruco: 
315-31 
muso: 270-17 
muso: 315-19 
muso: 398-11 
muso: 408-19 
muso: 414-7 
mustango, preriĉevalo: 160-4 
mustardujo: 126-6 
musteledoj: 185-17 
mustelo: 239-26 
muŝbarbo; muŝo: 40-19 
muŝfrapilo: 236-25 
muŝfungo; amanito: 197-11 
muta cigno: 178-20 
muta naturo: 157-27 
mutiga butono: 396-12 
mutigilo; dampilo; ponto: 140-54 
muzelo, fosnazo: 241-58 
muzelo: 223-4 
muzelo: 224-10 
muzeo: 18-19 
muzika triopo: 78-45 
muzikaŭtomato; muzikskatolo: 
127-16 
Muzikinstrumentoj I: 140 
Muzikinstrumentoj II: 141 
Muzikinstrumentoj III: 142 
Muzikinstrumentoj IV: 143 
Muzikinstrumentoj V: 144 
muzikista tribuno; orkestrejo: 
125-9 
muzikistaro; cirka orkestro: 
125-10 
muzikisto: 124-3 

muzikistoj de la kuracloka 
orkestro: 88-44 
Muziknotacio: 138 
Muziknotacio: 139 
muzikstudio: 131-11 
naba rapidumŝanĝilo: 339-40 
nabakso: 339-82 
nabo: 339-19 
nabobremso: 340-42 
nabotubo: 339-75 
nacela fuelujo: 65-15 
nacelo por radara avertosistemo 
sur alo-pinto: 65-39 
nacelo; gondolo: 126-32 
nacelo: 126-27 
nacelo: 85-29 
naciaj flagoj; naciaj 
standardoj: 61-16-23 
nadiro: 4-13 
nadlingo: 314-59 
nadlingo: 320-36 
nadlingoj kun kudriloj: 338-21 
nadlingoj: 320-5 
nadlo: 296-76 
nadlo: 314-61 
nadloj kaj ŝpruciloj por unufoja 
uzado: 27-57 
nadloj: 320-35 
nadlokaĝo: 296-75 
nadlolagro: 296-75-76 
nadlopinta feltokrajono: 408-27 
nadlorel-interliga stango: 356-17 
nadlorela stego: 356-20 
nadlorelo: 356-21 
nadlujo: 27-52 
nafto: 13-34 
nafto-tergasa miksaĵo: 298-25 
Nafto: 298 
naftocisternoj: 298-41 
naftodukto: 298-37 
naftoekspluatado 
(naftoelterigo): 298-22-35 
naftohava tavolo: 298-23 
naftopumpila instalaĵo: 298-30 
naftopumpilo: 298-31 
naftorafinejo : 298-36-53 
naftotavolo en antiklinalo: 
13-30 
nagario, sanskrita skribo: 163-9 
naĝanaseto: 57-4 
naĝantino: 97-3 
naĝanto: 96-9 
naĝbasena aranĝo; 
basenpejzaĝo; pejzaĝnaĝejo: 
97-1 
naĝbaseno; profunda baseno: 
98-20 
naĝbaseno: 376-69 
naĝbaseno: 377-23 
naĝbaseno: 88-37 
naĝbaseno: 96-8 
naĝbaseno: 97-2 
naĝeja rando; basenrando: 96-2 
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naĝejo; (kovrita) naĝhalo: 18-25 
naĝejo; naĝhalo: 88-38 
Naĝejo: 96 
naĝgardisto: 98-12 
naĝilmembrano; 
naĝmembrano: 93-16 
naĝinstruado: 98-13-17 
naĝinstruisto: 98-13 
naĝkuseno: 97-19 
naĝlernanto: 98-14 
naĝmanieroj; naĝospecoj:  
98-30-34 
naĝmatraco: 97-4 
naĝmembrano, naĝhaŭto: 224-36 
naĝmembrano; naĝhaŭto: 178-9 
naĝoĉapo: 96-7 
naĝoflugiloj; braknaĝiloj: 96-6 
naĝokoridoro: 98-28 
naĝomatraco; pneŭmata 
matraco: 95-26 
naĝoringo: 96-5 
naĝpneŭo; naĝringo: 97-22 
naĝsavanto; naĝsavisto: 26-43 
naĝtabulo: 98-16 
najado, ŝtonfiguro: 84-2 
najlo (dratstifto): 296-51 
najloeltirilo: 253-47 
najlopoŝo: 275-72 
najlotirilo: 273-75 
najtingalo; suda najtingalo 
(poezie:  Filomelo): 180-15 
nana pino: 190-21 
nanarkado: 154-8 
nanhundoj: 223-32-34 
nano, hometo, fabelfiguro: 85-3 
nansena sledo; arkta sledo 
[Nansen]: 121-19 
nargileo, akvopipo: 259-42 
narkozoĉareto: 31-22 
naskiĝa kanalo; akuŝkanalo: 
25-47 
naskiĝo: 25-41 
naskita ...: 164-57 
nasturcio; akvokreso; kreso: 
196-32 
natrijono: 1-20 
natriko: 182-38 
natura a-minora gamo; natura 
la-minora gamo: 138-46 
natura ĉelaro: 230-72 
natura gaso; tergaso en 
gasvolbo: 13-33 
naturaj rokoj: 86-26 
naturigilo; bekvadrato: 138-54 
naturistejo; naturista banejo; 
nudista naĝejo: 97-13 
naturistino; nudistino: 97-14 
naŭ-kvarona takto: 138-40 
naŭ-okona takto: 138-39 
naŭa okto (kvinlini-okto): 139-50 
naŭoglobo (naŭo) celglobo kiu 
kiel lasta devas esti enpoŝigita: 
91-24 

naŭzona dazipo: 184-10 
naveda brodaĵo: 254-19 
navedo: 254-20 
navedo: 319-11 
navedo: 319-17 
naviga breto kun ligiloj al aliaj 
paĝoj de la sama retejo: 328-33 
naviga butono: 396-54 
naviga disketo: 407-34 
navigacia aparato: 379-7 
navigacia sistemo Decca:  
379-33 
Navigaciado sur maro I: 379 
Navigaciado sur maro II: 380 
navigaciejo: 384-22 
navigaj signaliloj: 380-6-47 
navigebla rivero: 17-44 
navigejo: 377-14 
naza kartilago: 22-82 
naza septo: 22-81 
nazkusenetoj: 263-12 
nazo: 19-16 
nazo; pobo: 94-23 
nazo: 182-2 
nazo: 22-75 
nazo: 225-6 
nazolato; nazolistelo: 104-10 
nazomuskoloj: 22-77 
nazopinĉilo: 32-43 
nazorado: 103-26 
nazosto: 20-50 
nazosto: 22-80 
nazotruo; naza kavo: 22-76 
nazotruo: 225-7 
nazrimeno: 226-7 
ne trinkakvo: 390-33 
Neapola mastifo: 223-36 
nebrila projekcia vitro: 264-24 
nebulkamera foto: 2-26 
nebulkamero de Vilsono: 2-24 
nebulo: 9-22 
nebulpluvo: 9-24 
nebulspuro de alfapartiklo: 2-27 
nebulŝprucilo: 82-82 
neceseja broso: 57-18 
neceseja klapo kun tegaĵo: 57-13 
neceseja papertenilo; 
klozetpaperingo: 57-9 
neceseja pelvo: 57-12 
neceseja sidilo: 57-14 
neceseja tapiŝeto; neceseja 
mato; ĉirkaŭpelva mato: 57-17 
necesejo de kuirpersonalo:  
363-24 
necesejo; neceseja seĝo: 57-11 
necesejo: 361-17 
necesejo: 363-19 
necesejo: 365-59 
necesejo: 390-29 
necesejo: 394-36 
necesejoj kaj lavejoj: 92-8 
necesejoj: 299-29 
nedehiskaj fruktoj: 188-107 

nederlanda monero de 1 eŭro: 
60-45 
nederlanda ventmuelejo:  
245-30 
neegala al (signo de 
neegaleco): 168-18 
nefinia perioda decimala 
frakcio: 167-21 
nefinia; infinita; senfina: 168-15 
negativa direkto: 170-7 
negativa filmo: 268-25 
negativa karboelektrodo: 133-41 
negativa nombro, kun negativa 
signumo: 167-8 
negliĝo; nokta robo: 37-8 
negoca letero: 408-32 
negoca letero: 409-13 
negoca letero: 411-32 
negrino ĉe muelado: 162-22 
negrokapo; ĉokolada tegita 
ŝaŭmaĵo: 251-42 
neĝado: 9-25 
neĝamaso; neĝamasiĝo: 122-18 
neĝbariloj; lavangorompiloj: 
122-26 
neĝbloko: 161-5 
neĝblovado; neĝblovaĵoj: 122-24 
neĝblovaĵo; firnblovaĵo: 118-25 
neĝborulo, galanto: 213-1 
neĝbulbatalo; neĝbuloludo: 
122-10 
neĝbulo: 122-11 
neĝforiga kamiono kun oblikva 
neĝoplugilo: 122-29 
neĝforiga kamiono: 353-23 
neĝgamaŝo: 118-59 
neĝmobilo; motorsledo: 122-32 
neĝmustelo: 185-20 
neĝoĉenoj: 122-31 
neĝohomo: 122-15 
neĝokruĉo: 10-48 
neĝokulvitroj: 118-23 
neĝoplugilo: 122-30 
neĝoŝovelilo: 122-19 
neĝplugilo (neĝosova ŝildo): 
353-24 
neĝretena krado: 46-9 
neĝtabulo: 122-9 
neĝtapiŝo sur tegmento: 122-3 
neĝvesto: 34-42 
nekultivejo, novalo: 216-2 
nelineara kurbo: 170-13 
nemanĝebla frukto 
(terpombero): 221-43 
nematura guŝo: 192-22 
nemovataj aksoj: 363-8 
neolitiko: 146-10-20 
neparaj nombroj: 167-12 
nepare kunmetita folio: 212-48 
nepare pinata; nepare plume 
kunmetita: 188-46 
neparhufuloj: 184-28 
nepenetrebla roktavolo: 14-63 
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nepenetrebla tavolo: 13-26 
nepenetrebla tavolo: 13-31 
neprilaborita surfaco: 314-25 
nepropra frakcio (ĉi tie:  
inverso de 15) [3: numeratoro; 
frakcistreko; 2: denominatoro]: 
167-16 
Neptuno: 4-54 
nerandumita breto: 273-94 
neregula kvarangulo; malregula 
kvarangulo: 169-39 
neregula kverrepso: 323-19-25 
nerva sistemo; nervosistemo: 
21-22-33 
nervo: 22-73 
nervoj de la braka plekso: 21-27 
nervoj kaj sangovaskuloj: 22-41 
nervovojo; nervofasko: 20-60 
nesimetria gablotegmento; 
nesimetria duklina tegmento: 
45-10 
nesternumaj ripoj; falsaj ripoj (du 
lastaj:  flosantaj ripoj): 20-13 
nestotruo: 178-33 
netpeza pesilo: 324-29 
netralasiva tavolo: 80-36 
netranĉetendita felo: 284-6 
neŭtrala angulo; eksterluktejo: 
117-38 
neŭtrono: 1-39 
neŭtrono fendanta nukleon: 1-51 
neŭtrono konsistanta el 2 
subenkvarkoj kaj 1 
suprenkvarko: 1-16 
neŭtrono pafita al la 
atomkerno: 1-45 
neŭtrono pafita al la 
atomkerno: 1-59 
nevarma forcejo: 207-33 
nevidebla eĝo: 314-29 
NF-briko (normalformaba 
briko): 271-58 
niĉbolardo: 371-11 
niĉo: 371-79 
nigra  fako; nigra ĉelo: 90-3 
nigra beladono: 197-7 
nigra damdisko; nigra 
dampeco: 90-19 
nigra fuliko, raledo: 178-25 
nigra hiskiamo: 197-6 
nigra klavo; ebona klavo: 143-5 
nigra pano: 252-23 
nigra rajdĵaketo: 105-5 
nigra sambuko: 192-35 
nigra solano: 197-5 
nigra-blanka kuko: 251-45 
nigra: 166-11 
nigraj figuroj; nigraj 
(ŝak)pecoj: 90-5 
nigropresa stacio: 333-25 
niksino; marvirineto: 145-25 
nilona plandumo; nilona 
irplandumo: 107-30 

nimbostratuso (mezalta, densa, 
dika nubo produktanta pluvon 
aŭ neĝon ĝis 3-kilometra alto): 
8-10 
nimfeo; akvolilio: 196-16 
nimfeo: 84-56 
nimfo: 235-14 
nitaĵo (nita junto): 296-56 
nitdistanco: 296-60 
nitfermaĵo, fermokapo: 296-59 
nitkapo: 296-57 
nitmaŝino: 291-27 
nito: 101-52 
nito: 296-57-60 
nitotigo: 296-58 
nivelado, geografia 
altomezuro: 16-47 
niveliga maŝino: 354-15 
nivelilo de fotilpostaĵo: 266-54 
nivelilo: 16-49 
nivelilo: 266-50 
nivelindikilo: 229-6 
nivelindikiloj de la 
laktocisternoj: 229-10 
nivelo de grundakvo: 80-41 
nivelo de grundakvo: 80-63 
nivelskalo; skalo indikanta 
akvonivelon: 17-28 
niveltubo: 380-68 
nizo: 177-16 
nobelaj kronoj: 62-46-48 
noĉhavaj freziloj: 29-34 
noĉita: 188-51 
noĉmartelo: 312-34 
noĉostango; aerumrega stango: 
207-18 
noĉrako: 2-45 
noda hararanĝo: 41-1 
noda kudrero: 254-13 
noda lameno: 274-99 
nodfreza maŝino: 285-52 
nodfrezilo: 285-53 
nodilo: 254-26 
nodita ŝnuro; kipuo*, noda 
skribaĵo de la inkaoj: 160-33 
nodo-ebeno: 1-11 
nodo, interliga elemento por 
unuopaj kompletigoj: 394-9 
nodo; nodaĵo: 36-48 
noir – nigra – (nigraj nombroj): 
89-13 
Nokta amuzejo: 130 
nokta distrejo; noktoklubo: 
130-1-41 
nokta kompleto: 37-52 
nokta kovrilo; superkovrilo (lit-
kovrilo); stebita kovrilo: 51-10 
nokta lampo: 51-21 
nokta pantaloneto; ŝorto: 37-54 
nokta pantalono: 37-53 
noktaj rabobirdoj; 
strigoformaj birdoj: 177-18 
noktĉemizo: 37-55 

noktoĉemizo: 37-9 
noktoindiko: 357-38 
noktokluba bando (32-39): 
130-31 
noktopapilioj: 183-8 
noktoŝranka lampo: 376-53 
noktoŝranko: 376-51 
noktŝranko; ŝranktableto: 51-19 
noktuo: 177-24 
nombrilmekanismo; nombrilo: 
80-55 
nombrilo de bendolongo: 412-57 
nombrilo: 379-52 
nombriltubingo: 2-20 
nombriltubo: 2-21 
nombro kun unito; fizika 
grando, konsistanta el 
nombrovaloro kaj unito: 167-4 
nombroflagoj; nombrovimploj: 
61-25 
nombroj kaj ciferoj: 167-1-8 
nominala valoro: 415-27 
nomkarto; tablokarteto: 53-14 
nomo de emisia akcia 
kompanio: 415-17 
nomo de kartoposedanto: 413-25 
nomo de klubo kaj 
hejmhaveno: 102-9 
nomo de kreditkarta kompanio: 
413-28 
nomo de la emisia akcia 
kompanio: 415-29 
nomo de la emisia 
kreditinstituto: 413-20 
nomŝildo; nomplato: 101-46 
nomŝildo: 358-8 
Nord-Ameriko: 16-13 
Nord-Ekvatora Fluo: 16-33 
nord-orienta alizeo (pasato): 9-37 
norda didelfo; virginia didelfo: 
184-2 
Norda Krono: 3-31 
Norda Maro (randmaro): 16-27 
Norda Maro: 15-2 
norda najtingalo; mokbirdo: 
180-18 
norda poluso de la ĉielo (la 
norda ĉielpoluso) kun la Polusa 
Stelo: 3-1 
norda punkto: 4-16 
norda skisporto: 119-53-65 
norda sulo: 178-11 
normala empeno aŭ vosto: 
385-23-27 
normala klapo: 385-45 
normala objektivo: 267-51 
normala T-ĉemizo: 39-22 
normala televida kamerao: 6-15 
normala turno: 139-21 
notbloko: 411-34 
noto, muziknoto: 138-3-7 
notopupitro: 144-36 
notpapero: 358-54 
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notspecoj: 138-12-19 
nova luno; novluno: 4-2 
novaĵanoncisto, televida 
ĵurnalistino: 70-9 
Novlanda hundo: 223-12 
novnaskit(in)o; bebo: 25-50 
nuancobendo: 329-20 
nuboj ĉe malvarmofrontoj: 8-
13-17 
nuboj ĉe varmofrontoj: 8-5-12 
nuboj de homogenaj 
aeramasoj: 8-1-4 
nuboj kaj vetero: 8-1-19 
nubomuro: 8-21 
nubtegiĝo (sennuba; serena, 
klara; nuba; tre nuba, 
tutkovrita): 9-12 
nudeloj: 252-92 
nukaj makuloj: 182-39 
nuklea aviadilŝipo; nuklea 
aviportanto – Nimico 
[Nimitz] ICUN 68 (US): 67-1 
nuklea ĉenreakcio: 1-50 
Nuklea energio: 306 
nuklea fragmento: 1-53 
nuklea fragmento: 1-56 
nuklea fragmento (la nova 
atomkerno): 1-60 
nuklea raketkrozoŝipo de 
klaso "Kalifornio" 
[California] (USA): 67-41 
nukleaj fragmentoj: 1-46-47 
nukleo antaŭ fendigo: 1-52 
nuko: 19-28 
nuko: 225-12 
nukobroso: 257-10 
nukobroso: 258-28 
nukrimeno: 226-10 
nuksarboj kaj –arbustoj : 212-
43-60 
nukso [laŭlonga sekco]: 202-60 
nukso: 188-109 
nukso: 249-11 
nukso: 249-52 
nuksorompilo: 53-50 
nuliga butono de bendolonga 
nombrilo: 401-86 
nuliga butono por forigi 
programadon: 401-58 
nuligilo por tagkilometra 
nombrilo: 344-59 
nuligiloj por anĉoj, kupliloj 
ktp.: 144-41 
nulizotermo (linio de meza 
jartemperaturo de 0 °C): 9-32 
nulmeridiano: 16-5 
nulo: 89-8 
nulpunkto: 305-25 
nultavolo (returniĝo de 
vertikalaj aermoviĝoj): 7-9 
nultavolo: 7-24 
numerdisketo kun 
ĉambronumero: 78-10 

numerdisko: 396-8 
numerplato aŭ licencplato: 341-44 
numersigno; dieso: 164-44 
numido: 224-27 
nuptoatestantino: 199-22 
nuptoatestanto: 199-23 
nuptokrono (el mirt- aŭ 
oranĝfloroj): 199-18 
nuptovualo: 199-19 
nurblova metodo: 317-34 
nurlega KD (kun signife pli 
granda memorkapacito:  
nurlega DVD): 270-4 
nutra brako: 397-15 
nutra kablo: 295-25 
nutra kesto: 271-35 
nutra vakuolo: 176-9 
nutroakva aldukto: 306-41 
nutroakva dividoplato: 364-29 
nutroakvujo: 306-56 
nutrovalvo: 364-20 
O-cirkelo: 314-64-67 
oazo: 162-4 
obeliskoj: 152-10 
obio, kimona zono: 161-41 
objektiv-revolvero: 264-11 
objektiv-revolvero: 264-30 
objektivingo: 266-51 
objektivkovrilo: 266-3 
objektivkovrilo: 266-3 
objektivlenso: 265-35 
objektivo (optikaĵo): 269-3 
objektivo (optikaĵo): 269-32 
objektivo en retropozicio:  
267-35 
objektivo: 134-2 
objektivo: 266-5 
objektivo: 266-5 
objektivo: 268-35 
objektivo: 404-12 
objektivorevolvero: 134-32 
objektivponto: 264-18 
objektivtenilo: 330-11 
objektivujo: 267-46 
objektokluzo: 265-33 
objektosurfaca prilumilo:     
264-33 
oblikva avertokruco (Andrea 
kruco): 356-41 
oblikva ĉenliverilo: 217-8 
oblikva dentaĵo: 296-89 
oblikva duobla pordo: 119-49 
oblikva ekstera abdomena 
muskolo: 21-43 
oblikva fadenstreko: 323-38 
oblikva falto: 13-16 
oblikva flanka poŝo; entranĉita 
poŝo: 36-59 
oblikva hokplatumo: 274-88 
oblikva lifto por erco kaj 
almiksaĵoj aŭ koakso: 300-2 
oblikva plekto: 289-3 
oblikva pozicio: 135-15 

oblikva sparo: 104-9 
oblikva svingobrako: 345-72 
oblikvigita ellastubo: 341-50 
oblikvigita ellastubo: 341-7 
oblongo; guto: 43-74 
obrajena teĥniko [O’Brien]: 
116-49 
observa aperturo; gvatoluketo: 
46-67 
observa fendo; ĉiela fenestro: 
5-14 
obstaklejo; malglatejo: 110-41 
obstaklo: 89-3 
obstakloforpuŝilo: 364-34 
obstaklorajdo; hurdorajdo: 
105-22-24 
obstaklorajdo: 105-9-17 
obstrukco: 107-55 
obtuzangula triangulo kun 
dusekcantoj: 169-30 
oceana plato: 11-23 
oceandorso kun transiro al 
profundmara baseno: 11-16 
Oceanoj: 16-20-24 
oceanoj: 16-20-27 
ocelo: 224-32 
ocelotpelta mantelo: 284-24 
oferaltaro: 153-62 
oferkandela tablo: 148-52 
oferkandeloj: 148-53 
ofertata kvanto: 415-22 
oficanto: 199-21 
oficdomo: 299-14 
oficdomo: 381-53 
oficeja ilaro: 27-21 
oficejara altkonstruaĵo; 
oficeja domturo: 45-25 
oficejestra ĉambro: 409-1-42 
oficejo de naĝomastro: 96-10 
Oficejo I (sekretariejo): 408 
Oficejo II (oficejestra 
ĉambro): 409 
Oficejo III (kontoraj 
necesaĵoj): 410 
Oficejo IV (labor ĉela 
kontoro): 411 
Oficejo V (maŝinoj kaj 
aparatoj): 412 
oficina alteo: 198-12 
oficina borago: 210-2 
oficina hisopo: 210-16 
oficina levistiko: 210-9 
oficina nasturtio; akvokreso: 
210-3 
oficina rosmareno: 210-12 
oficina sangvisorbo, granda 
sangosorbulo: 222-28 
oficiraj kajutoj: 377-21 
ofiuro; serpentostelo, 
eĥinodermo (lumas nur kiam 
incitata) (Brisinga 
endecacnemos): 187-11 
ofsajdo*: 107-43 
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Ofseta presado: 333 
oftalmologia (okulkuracista) 
ekzamenejo: 263-52 
ok-milimetra videokasedo aŭ 
vidkasedo: 404-5 
oka okto (kvarlini-okto):     
139-49 
okangula plato: 43-65 
okangula ŝlifita stopilo: 172-3 
okangulo; ditetragono: 174-17 
okarino (33, 34): 142-32 
okaza kompostaĵo (plumbotipa 
kompostado): 334-5 
okbraka ĥanuka-kandelabro: 
151-26 
Okcident-aŭstralia Fluo: 16-46 
okcidenta fasado: 154-37 
okcidenta marbordo de 
Danlando: 15-10 
okcidenta punkto: 4-15 
okcilindra dizelo: 366-73 
okcipitaj loboj: 20-75 
okcipitalo: 20-41 
okcipito: 19-6 
okcipitofrunta muskolo: 22-3 
okcipitrofrunta muskolo: 21-50 
okedro kun kubo; oktaedro 
kun kubo: 174-14 
okedro; oktaedro: 174- 6 
okkanala registrilo: 32-29 
okluzio (leviĝo de varma aero 
per malvarma fronto ĝin 
sekvanta): 9-15 
okoglobo (oko; la nigra oko; la 
nigra): 91-22 
okona silento: 138-24 
okono; okona noto: 138-16 
okopa lanĉilo por 
kontraŭaviadilaj raketoj: 67-5 
oksigen- kaj hidrogenujoj por 
enŝipa energiprovizo: 392-42 
oksigenaldukto: 173-11 
oksigenatomo: 1-22 
oksigenbotelo; spirgasa botelo: 
82-26 
oksigencirkuliga dukto: 393-57 
oksigendifuzilo: 391-14 
oksigendukto: 393-52 
oksigenhoso: 294-10 
oksigenlanco: 300-52 
oksigenniplo: 294-29 
oksigenrekuperilo: 392-2 
oksigenujo: 294-3 
oksigenujo: 391-59 
oksigenvalvo: 294-28 
oksimetro: 32-14 
Oktanto: 3-43 
okto perfekta; oktavo perfekta: 
139-13 
oktuba kontraŭ-aviadila 
raketlanĉilo: 67-20 
okula orbikulo: 22-6 

okulario (por rigardi la 
elektrometron): 2-16 
okulario por optike kontroli 
fotoson-registradon: 132-12 
okulario: 265-20 
okulario: 404-3 
okulbranĉoj: 241-8 
okulglobo: 22-54 
okulharo: 22-50 
okulklapo: 226-26 
okulmakulo; ocelo: 175-60 
okulmuskoloj: 22-53 
okulnervo; vida nervo; opta 
nervo: 22-60 
okulo: 19-13 
okulo de uragano: 8-22 
okulo; lumluko: 153-90 
okulo: 22-46 
okulo: 225-4 
okulo: 241-17 
okulo: 241-37 
okulo: 241-48 
okulo: 241-65 
okulolava botelo: 82-17 
okulvitra branĉo: 263-13 
okulvitra framo : 263-10-14 
okulvitra modelo: 263-3 
okulvitroj: 263-9-15 
okulvitrujo: 263-16 
oleandro: 191-13 
olebruligilo: 46-62 
olecirkuliga pumpilo: 304-45 
olecirkuliga pumpilo: 365-12 
oledeviŝa ringo: 343-8 
oledilatujo: 304-42 
oledilatujo: 305-12 
olefiltrilo: 343-58 
olefritujo: 48-36 
oleinjektilo: 261-4 
olekuvo (oleŝlimo): 345-19 
olekuvo: 343-19 
olemalvarmigilo: 343-56 
olemalvarmigilo: 345-21 
olemanometro: 311-7 
oleobana aerfiltrilo: 366-79 
oleofarba etudo: 157-36 
oleohava semero: 201-5 
oleohejtado: 46-47 
oleomanometro: 386-20 
oleoniveldukto: 46-57 
oleopalmo: 201-54 
oleoŝtono: 159-21 
oleotermometro: 386-21 
oleoujo; oleŭjo: 97-37 
oleovalvo: 339-71 
olepumpilo: 345-18 
olesuĉa altubaĵo: 343-18 
oletruo: 339-68 
oleŭjaro por horloĝetoj: 261-5 
oleŭjo; mazutujo: 46-48 
oleŭjokovrilo: 46-52 
olimpia ondo-aranĝo; 
harkrono: 41-13 

olimpika flago: 61-15 
olimpika jolo: 100-43 
oliva plumbaĵo: 243-56 
olivarbo (30-32): 201-29 
olivo: 201-32 
omarforko: 53-77 
ombrelingo: 49-17 
ombrelo, ombrelforma 
meduzokorpo: 176-17 
ombrelo: 151-5 
ombriga breto; kovrobreto: 
207-9 
onda glitejo; onda glitvojo: 85-25 
onda ripo: 66-8 
ondatrofela ĉapo: 42-41 
ondigilo: 307-23 
ondilo: 308-17 
ondlinia hararanĝo: 41-12 
ondobendo: 153-53 
ondofrapado; surfo: 94-31 
ondoglisado: 104-34 
ondolong-butono: 401-46 
ondonaĝejo, hala naĝejo; 
subtegmentita naĝejo: 96-1-7 
ondorajdado; surfado: 94-29 
ondorompilo; sprondigo; ĝeto: 
14-83 
ondorompilo: 370-11 
ondorompilo: 371-19 
ondorompilo: 66-7 
ondorompilo: 66-76 
ondotrajno: 85-4 
ondumita frizaĵo kun 
surpinglita tubero: 41-24 
ondumita trabo; onda strio; 
herolda signo: 62-11 
ondumtabula tegmento:   
275-96 
ondumtabulo: 275-97 
onejrofanto*, markolbaso 
(Oneirophanta): 187-18 
onisko: 233-7 
opera koruso; opera ĥoro:   
136-24 
operacia flegistino: 31-25 
operacia lampo: 29-16 
operacia lumigo: 30-37 
operacia lumilo: 32-26 
operacia mikroskopo: 264-31 
operacia tablo kun sterila 
kovrilo: 31-7 
operacibutonoj: 410-27 
operacieja rulebla pacientlito; 
ĉasio de operacia tablo: 31-29 
operaciejo; operacia ĉambro 
(3-25): 31-2 
operkantistino: 136-26 
operkantisto: 136-25 
operkula kapsulo; piksidio: 
188-105 
operkulo; brankokovrilo: 182-5 
opiopapavo: 198-15 
opt(ik)a distancomezurilo: 66-37 
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optika aparataro; projekcia 
optikaĵo kun angulspegulo; 
aparataro kun turnospegulo: 
73-12 
optika benko: 266-49 
optika celilo: 63-19 
optika finkontrolo de 
presfilmo: 329-38 
optika mezurindikilo: 338-6 
optika polvermezurilo: 264-
40-45 
Optikaj instrumentoj I: 264 
Optikaj instrumentoj II: 265 
optikaĵtenilo: 330-29 
optikista laborejo: 263-29-56 
Optikisto: 263 
optikisto: 263-1 
ora klavario; flava kaprinbarbo: 
199-32 
ora kolringo: 146-26 
ora monero: 43-37 
oraĵista stablo: 260-20 
oraĵistaj butikoj: 369-33 
oraĵisto kaj arĝentaĵisto: 260 
oraĵisto: 260-17 
orangutano: 186-20 
oranĝ(kolor)a: 166-7 
oranĝarbeto: 207-49 
oranĝbruna kortinario; 
oranĝbruna kurtenfungo:    197-18 
oranĝerio: 84-3 
oranĝo [kversekco]: 202-27 
oranĝofloro: 202-25 
oratora pupitro: 69-5 
orbutonoj: 376-37 
ordiga rastilo: 217-40 
ordigilo de leteroj; leterdosiero: 
27-13 
ordinara akvilegio: 213-10 
ordinara atriplo: 214-24 
ordinara dommuŝo: 233-3 
ordinara senecio: 214-12 
ordinara, vojranda artemizio: 
210-4 
ordinatoj [y1 ; y2]: 170-10 
orela lobeto: 22-87 
orelaj ostetoj:  martelo; maleo, 
amboso; inkudo, piedingo; 
stapedo: 22-92 
orelaŭdilo por instrukcioj de la 
konkursa juĝistaro: 106-12 
orelaŭdilo: 402-17 
orelaŭdilo: 411-37 
orelkonko; aŭriklo: 22-86 
orelkonko: 73-35 
orelo: 19-24 
orelo: 224-11 
orelo: 225-1 
orelo: 241-18 
orelo: 241-36 
orelo: 241-49 
orelo: 241-66 
orelolobo: 224-23 

orelpendaĵo: 43-11 
orelpinglo: 43-13 
orelremburaĵo: 402-31 
orelstangeto: 162-30 
orelstrigo: 177-19 
orelŝirmilo: 312-20 
oreltubo; eŭstaĥia tubo; 
aŭdotubo: 22-83 
orfeto simpla; ruĝa 
skarpopapilio; ruĝa katokalo 
(Sp. Catocalla nupta): 183-10 
orfolio: 282-49 
orfolio: 336-35 
organo de ekvilibra senso kaj 
aŭdo: 22-84 
orgenfasado: 144-1-5 
orĥido: 194-28 
Orient-aŭstralia Fluo: 16-39 
orienta punkto: 4-14 
orientado laŭ x-, y-, z-aksoj de 
la kartezia koordinatsistemo: 1-10 
Orientaj Ventofluoj: 16-45 
Orientfrisaj Insuloj, rompita 
iama partigita strandosojlo:  
15-35 
orientiga spegulo: 396-51 
orientigaj signoj en 
konstruaĵoj: 390-10-13 
Orientpacifia plato (Naska-
plato) [Nazca]: 11-36 
orientstila tapiŝo: 54-33 
originalo: 330-18 
originaltenilo: 330-14 
originaltenilo: 330-32 
originaltenilo: 330-37 
origino (koordinata nulpunkto): 
170-4 
oriolo, migra birdo: 179-10 
Oriono kun Rigelo (stelo de 
nula grando), Betelĝuzo (stelo 
de unua grando) kaj Belatrikso: 
3-13 
oriza kaj reliefiga presilo: 
336-25 
oriza kuseno: 336-36 
oriza premkadro: 336-34 
oriza tranĉilo: 336-37 
orizado de librodorso: 336-31 
orkestra konko: 88-45 
orkestraj instrumentoj: 141-
1-64 
orkestrejo; orkestra kavo:   
136-27 
orkestro; ĥorejo: 153-61 
orkestro: 136-28 
ormonero de imperiestro 
Konstanteno la Granda: 59-3 
ornama arbusto: 84-14 
ornama kudrero: 254-3 
ornama stangonajlo: 61-6 
ornama zondisko: 146-24 
Ornamaj arbedoj kaj arboj I: 
191 

Ornamaj arbedoj kaj arboj 
II: 192 
Ornamaj fadenlaboroj: 254 
ornamaj ligiloj; ŝajnfermiloj; 
ornambukoj: 36-44 
ornamaj perloj: 36-24 
ornamaj plumoj: 130-27 
ornamaĵoj: 139-14-22 
ornamaĵoj: 41-2 
ornamhorloĝo: 43-33 
ornamita gablo: 154-22 
ornamita impoŝto: 45-6 
ornamita kolumo; ledaj 
kolumpintoj: 85-44 
ornamita pobo: 372-55-60 
ornamlaĉo: 34-41 
ornamlaĉo: 36-33 
ornato: 148-23 
ornitorinko: 184-4 
oro: 62-26 
orpesilo: 260-35 
orta falto: 13-15 
orta koordinatsistemo en 
ebeno; kartezia 
koordinatsistemo: 170-1 
ortangula triangulo kaj 
trigonometriaj funkcioj [a, b:  
katetoj; c:  hipotenuzo; γ:  
ortangulo; a:  c = sin α (sinuso 
de α); b:  c = kos α (kosinuso 
de α); a:  b = tg α (tangento de 
α); b:  a = ktg α (kotangento de 
α)]: 169-32 
ortanto al g2, duonrekto (g4): 
169-6 
ortilo: 287-26 
ortografiolibro: 72-44 
ortopedia plandumo: 58-50 
ortopinakoido (hirundvosta 
ĝemelkristalo): 174-25 
ortotropa* pontoplanko: 369-2 
orverta regolo: 180-9 
orvosta bombikso, orvostulo: 
234-36 
oscila brako: 220-22 
osta flankaĵo: 249-16 
osta pinto de ĵetlanco: 146-2 
osta ŝinko: 250-29 
ostjako: 161-22 
osto: 223-42 
ostoĉizilo: 29-44 
ostosegilo: 248-5 
ostosegilo: 250-25 
ostotomo; ostoĉizojo: 31-44 
ostro: 176-31 
ostroforko: 53-78 
ova demetaĵo: 234-2 
ovala akvokuglo: 243-19 
ovala kapolo: 43-71 
ovala plato: 43-63 
ovala pleto: 52-23 
ovala ŝtono: 43-49 
ovaria foliklo kun ovolo: 23-99 
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ovario kaj stameno: 188-65 
ovario kaj stamenoj: 191-2 
ovario kun kaliko: 193-34 
ovario: 188-59 
ovario: 211-43 
ovario: 23-98 
ovario: 25-16 
ovaro de struto: 178-4 
ovaro: 234-38 
ovibovo; moskbovo: 185-11 
ovkolekta bendo: 227-21 
ovo: 230-36 
ovobendo: 153-56 
ovoblanka trinkaĵo: 112-30 
ovoblanko: 227-29 
ovodukto; salpingo: 25-18 
ovoflava membrano: 227-31 
ovoforma: 188-39 
ovoj: 175-55 
ovoj: 234-15 
ovoj: 234-50 
ovoj: 235-20 
ovokalkula plato: 242-17 
ovolo en meza ovario: 212-17 
ovolo kun vira kaj ina 
antaŭkerno: 25-22 
ovolo post la ovolado: 25-20 
ovolo; ovo: 25-6 
ovolo: 188-68 
ovolo: 211-42 
ovoskatolo: 252-103 
ovoŝelo (kalka ŝelo): 227-26 
ovotransporto: 25-13 
ovuma nesto: 227-6 
ovumanta kokino: 227-24 
ozontavolo: 7-13 
pacienta blatokarto: 27-10 
pacienta lito: 30-2 
pacientino: 27-3 
paciento: 29-2 
paciento: 32-44 
paciento: 88-9 
pacientosliparo: 27-7 
pacientoslipo (malsanula 
karto): 27-8 
pacientotablo: 2-36 
Pacifika plato: 11-32 
Pacifiko: 16-20 
padela pumpilo: 232-7 
padelalĝustiga mekanismo: 
307-6 
padelo: 99-34 
padelrada akvomezurilo; 
akvokomputilo: 80-53 
padelrado kun taktorado: 333-43 
padelrado: 331-33 
padelruloj: 331-25 
pado; vojeto: 17-42 
pafado: 123-22-43 
pafarko: 162-32 
pafbutono: 403-18 
pafbutonoj: 403-13 
pafejo: 123-52 

pafilbuŝa dampilo: 63-17 
pafilo: 85-48 
pafilpuriga garnituro: 240-
61-64 
pafiltenilo kun ellasilaparato: 
63-18 
pafiltubo: 63-2 
paflameno: 319-20 
pafluko: 239-60 
pafpozo: 123-47 
pafpozoj: 123-22-24 
pafpreta ĉaspozo: 123-46 
pafpretigo, alcelado: 239-39 
paftubo kun skidotruoj*: 123-45 
paftubo por kontraŭtanka 
misilo HOT: 63-96 
pagajo: 161-14 
pagajo: 372-8 
pagenda sumo (registrita 
sumo): 83-7 
pagenda sumo: 350-32 
pagodo: 151-1 
pagokarta aŭtomato: 79-70 
paĝaranĝa ekrano (ĉefvidigilo): 
328-7 
paĝaranĝa helpolinio: 328-21 
paĝia hararanĝo: 41-10 
paĝindikilo: 338-74 
paĝnumero: 338-65 
paĝobloko: 336-12 
paĝobloko: 338-40 
paĝoeniga stacio: 337-2 
paĝokapa ĉapitrotitolo: 338-68 
paĝokapo: 328-30 
paĝopretigo: 327-1 
paĝoredaktilo: 328-25 
paĝotitolo: 165-17 
paĝrubando: 338-73 
pair – para – (paraj nombroj): 
89-11 
pajla ĉapelo: 42-45 
pajlersepara blovilo: 217-16 
pajlo: 289-30 
pajlopako: 228-7 
pajloskuilo: 217-14 
pajlovico: 216-39 
pajnoŝalmo; pajnofluto; 
paŝtista fluto: 140-2 
pakado de rulaĵoj: 325-50 
pakaĵdeponejo: 358-36 
pakaĵfakoj: 358-42 
pakaĵportilo: 339-45 
pakaĵportisto aŭ bagaĝisto: 
359-32 
pakaĵujo (kaskujo): 341-29 
pakaĵujo: 347-36 
paketo: 395-25 
pakita rostaĵo: 250-50 
pako da katopajlo: 252-53 
pako da poliakrilaj ŝpinfibroj: 
322-53 
pako da poliesteraj ŝpinfibroj: 
322-39 

pako da viskozaj ŝpinfibroj: 
322-24 
pako: 395-23 
pakoĉareto: 395-26 
pakoformularo: 395-27 
pakuma maŝino: 229-36 
pakumrubujo (flava rubujo kun 
verda punkto) (flava ujo) por 
pakmaterialo: 81-4 
palacmuro: 152-31 
palaco (rezidejo de la 
kastelestro): 147-30 
palaco de Sargono (29-36): 
152-29 
palafitaro: 370-8 
palafito, surfosta domo: 146-15 
palafito: 160-32 
paledoj: 381-43 
paleolitika idolo (statueto el 
eburo): 146-8 
paleolitiko kaj mezolitiko: 
146-1-9 
paleopneŭsto*, eĥinoido 
(Palaeopneŭstes niasicus): 
187-19 
paletro (29): 157-28 
paletro kun komandoj por 
orientado kaj aranĝo de tekstoj 
kaj grafikaĵoj: 328-20 
paletrofiksebla farbujo: 157-29 
palisaro: 147-36 
paliseto: 276-11 
palismuro: 371-6 
palistomato; grimpotomato: 
207-44 
palma kolono: 152-17 
palmaro: 162-5 
palmata; manforma; mane 
kunmetita: 188-43 
palmfolia kapitelo: 152-25 
palmfolio: 202-3 
palmofolio: 153-55 
palpcirkelo: 158-3 
palpharegoj: 185-26 
palpilo; anteno: 175-29 
pampoherbo: 203-9 
panbuloj kun surmetaĵoj; 
sandviĉo: 77-13 
pando: 86-17 
panerumita kuko: 75-5 
pangarnaĵo; pansurmetaĵoj:   
53-41 
panikla flokso: 213-14 
paniklo: 188-75 
pankorbo: 53-21 
pankorbo: 376-16 
pankreato: 23-55 
pankrusto: 251-5 
panmolo: 251-4 
pano (rondpano): 251-3 
panolo*, pinonoktuo: 235-47 
panorama kupeo de la 1-a 
klaso: 363-11 
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panoramo: 131-13 
panpinto, panfino: 251-6 
panpretiga instalaĵo: 251-73 
pansada materialo; pansaĵo:  
82-16 
pansaĵoj; pansiloj: 27-39 
pansaĵorulaĵo; bandaĝrulaĵo: 
82-70 
panskarabo, stegobio*: 233-24 
pansobenda kunvolvaĵo; 
vindobendo: 26-10 
panspecoj: 251-7-18 
pantalona krurumo kun 
gladfaldo: 38-13 
pantalonbuko: 38-73 
pantalonfendo: 38-71 
pantalonjupo; juppantalono; 
jupŝorto: 36-52 
pantalonkostumo: 35-70 
pantalono kun sekurigaj 
reflektostrioj: 353-5 
pantalono: 37-45 
pantalono: 376-38 
pantalonoj: 83-20 
pantalonrefaldaĵo; 
refaldaĵbordero; tubrefaldo; 
tubroverso: 36-66 
pantalonroverso; ŝortoroverso: 
38-76 
pantalonŝelkoj: 34-29 
pantofleca ŝuo; lignoplanda 
pantoflo: 58-47 
pantoflo: 58-25 
pantoflobesteto; paramecio: 
176-10 
pantografo: 16-66 
pantografo: 351-23 
pantografo: 365-2 
pantrancaĵo: 53-23 
pantuko: 376-17 
panujo: 47-2 
papa kruco: 199-67 
papaveta floro: 214-4 
papaveta kapsulo kun papavetaj 
semoj: 214-5 
papaveto, grenrozo: 214-2-5 
papera ĉapo: 124-40 
papera lampiono: 124-4 
papera lampiono: 204-16 
paperaj buŝtukoj: 77-4 
paperapogilo: 412-5 
paperbenda registromodulo kun 
rivelujo por fotoregistrado: 32-34 
paperbendo: 333-29 
paperbendo: 334-38 
paperbulo (por tablofajraĵo): 
124-51 
paperdefalaĵoj, krudmaterialo 
por produktado de sekundaraj 
fibraĵoj: 325-19 
papereliga fendo: 406-71 
papereliga meĥanismo: 334-34 
papereligilo: 270-26 

papereniga fendo: 406-70 
papereniga meĥanismo: 334-25 
papereniga tablo: 334-24 
paperenigilo kaj papereligilo: 
334-15 
paperenigilo: 270-21 
Paperfabrikado (maŝina) II : 
325 
Paperfabrikado (permana) I: 
324 
paperfolio: 324-17 
papergvida krado: 315-8 
paperiga maŝino: 325-30 
paperklipo: 410-1 
paperkontrolo: 324-16-30 
paperkorbo; rubujo: 79-26 
paperkorbo: 408-36 
paperkorbo: 411-48 
paperkorbo: 54-22 
paperkuvo: 324-2 
paperloziga braketo: 412-13 
papero por kolora pligrandigo, 
paketo da fotopaperoj: 268-58 
papero: 334-14 
paperorulaĵo: 127-71 
paperoteko: 314-18 
paperpleto: 406-69 
paperrafinado: 325-40-48 
paperrivela skatolo aŭ doso*: 
268-51 
paperrula pendaĵo kun 
paperrulo; malrulilo de kuireja 
papero: 48-1 
paperrulaĵo: 334-41 
paperrulo: 314-19 
papersekigo en aero: 324-15 
paperserpentoj: 124-63 
paperstaplilo por glatordigi 
paperfoliojn: 412-62 
paperstaplo: 412-63 
papertabula bloko: 409-41 
papertabula skribilo: 409-42 
papertabulo: 409-40 
papertruilo : 410-8-10 
papertuketo; papertapiŝeto; 
papersubaĵo: 75-21 
papili-trejnilo: 112-11 
papilia banto; papilia kravato; 
bantkravato: 38-15 
papilia pozicio de veloj: 101-4 
papiliil-opcio; papilia trejnilo: 
112-27 
papilinaĝado: 98-31 
papilio: 235-16 
papilio: 235-19 
papilio: 235-45 
papilio: 235-48 
papilioj; lepidopteroj: 175-53 
papilioj: 183 
papiliumo; senmana 
transturniĝo antaŭen: 114-25 
papirusa kolono: 152-15 
papiruso; cipero: 201-64 

parabola anteno (satelita 
anteno): 397-12 
parabola anteno: 215-12 
parabola anteno: 397-9 
parabola arko: 155-29 
parabolaj antenoj: 397-5 
parabolantena ricevilo (DVB-
T- aŭ  CVD-T-ricevilo) [DVB-
T:  Digital Video Broadcasting 
Terrestrial, CVD-T:  cifereca 
videodissendo tera]: 397-18-21 
parabolo, kurbo de dua 
grado, koniko: 170-14 
parado de plumbosoldatoj; 
figurparado: 85-22 
paragrafsigno: 164-39 
paraj nombroj: 167-11 
paraĵo (vestoparo; 
vestoduopo); ensemblo; 
kompleto (35-37): 36-34 
paralela al (signo de 
paraleleco): 168-21 
paralela dorsa rulsalto: 116-15 
paralela interfaco por 
printilkonekto: 407-8 
paralela vajco: 293-14-17 
paralele trunkita konuso:    
170-45 
paralelo al g2: 169-4 
paralelo: 113-2 
paralelogramo, kvarangulo kun 
samlongaj kontraŭlateroj: 169-36 
paralimpika vetbiciklisto; 
paralimpika 
konkursbiciklisto: 106-29 
parapeta (tegmentita) rondirejo: 
147-20 
parapeta girto: 273-56 
parapeto; rondbarilo: 130-30 
parapeto: 147-21 
parapeto: 217-66 
parapeto: 369-70 
paraŝtsako; paraŝutujo: 103-36 
paraŝutado: 103-29-54 
paraŝuto: 10-57 
paraŝuto: 103-29 
parazitoj de homoj:          
233-30-42 
pardanco; dudanco:          
135-30, 31 
pare pinata; pare plume 
kunmetita: 188-45 
parfum-nebuligilo: 258-22 
parfumflakono: 51-30 
parfumo: 258-10 
parfumŝprucigilo: 51-29 
pargeta komercado: 415-1-14 
pargeta planko (kun folda-
langa interligo): 276-74 
parhufuloj kaj rema ĉuloj (33-
35): 184-32 
parietalo: 20-40 
parieto de ovario: 188-66 
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pariĝema cervo (seksarda, 
seksmuĝanta cervo): 239-14 
pariĝo: 24-42 
parka kradobarilo: 84-33 
parka pordego; krada pordego 
el forĝita fero: 84-31 
parkadaŭtomato; 
parkadometro: 79-1 
parkadejo; aŭtoparkejo: 18-12 
parkao*: 34-61 
parkbenko: 84-16 
parkbenko: 84-42 
parkdeĵoranto en 
hundokostumo: 85-2 
parkenirejo: 84-32 
parko; verdaĵejo: 18-5 
parko: 17-97 
Parko: 84 
parkobenko: 88-41 
parkogardisto: 84-30 
parkogardisto: 84-66 
parkoregularo: 84-29 
parkuranto kaj parkurantino: 
120-7 
parkvizitantino, infano: 85-1 
parkvojo: 84-38 
parolkosta indikilo: 396-28 
parosketado; para 
artsketado: 120-7-9 
parotido: 22-10 
parte subtera observejo: 5-33 
partenociso: 192-16 
partenociso, grimpoplanto: 
203-6 
Partenono, dorika templo:   
153-2 
partero: 136-22 
partero: 84-39 
partiga stebaĵo kun ena poŝeto: 
36-76 
partigo: 318-10 
partigo: 325-49-51 
partnero atendante serviron: 
109-14 
parto de fruktaro: 189-72 
parto de kapitulo: 196-13 
parto de tigo kun nodoj: 201-63 
partoj de martelo: 290-26-31 
pasaĝera dorsapogilo: 341-30 
pasaĝera helikoptero kun 
turbinhelica motoro: 388-26 
pasaĝera kroĉiĝanso: 341-34 
pasaĝera piedapogilo: 342-9 
pasaĝera sekurbalono [skize]: 
344-101 
pasaĝera sidilo: 344-15 
pasaĝeraj sidiloj: 386-38 
pasaĝerejo: 347-40 
pasaĝerejo: 370-59 
pasaĝerhaveno: 381-31 
pasaĝerino: 358-10 
pasaĝerkajuto: 388-28 
pasaĝerkupeo en etaĝo: 362-24 

pasaĝerkupeo: 361-12 
pasaĝerkupeo: 361-20 
pasaĝero: 358-39 
pasaĝeroj (ŝipgastoj): 376-9 
pasaĝerponto: 389-14 
pasaĝerpramo: 17-59 
pasaĝerpramo: 18-11 
pasaĝerselo: 342-7 
pasaĝerstacio: 389-15 
pasaĝo*, hispana paŝado: 226-3 
pasamento (ornama stebaĵo); 
ŝnurorlo; paspelo*: 36-13 
pasejo por piedirantoj, 
zebrostrioj: 352-11 
pasejo; monto(tra)pasejo: 13-51 
pasifeo*, salikoko (Pasiphaea): 
187-12 
pasifloro, grimpa planto: 205-2 
paska kandelingo: 148-45 
paska kandelo: 148-44 
pasluko al kargejo: 393-27 
pasluko: 391-29 
pasluko: 392-28 
pasluko: 393-53 
pasponto kun duktoj: 375-7 
pasporto: 78-13 
passe – paso grandaj nombroj – 
(nombroj 19-36): 89-9 
pastaĵo: 251-93 
pastaĵoŝovilo: 251-92 
pasteĉa folipastaĵo: 251-24 
pasterno: 225-25 
pasternoŝirmilo: 105-17 
pasteŭrizilo: 229-13 
pastoetenda maŝino: 251-67 
pastokolbaso: 316-15 
pastomiksilo: 251-61 
pastopartiga kaj -rondiga 
maŝino por bulkoj kaj 
etbakaĵoj: 251-71 
pastopartigilo por porciigo de 
pasto: 251-74 
pastora kolumo: 199-6 
pastora kravato: 199-5 
pastoro, evangelia pastro ĉe 
predikado: 148-22 
pastoskrapilo: 48-22 
pastra domo; pastrejo: 149-18 
pastraj sidiloj; ĥorseĝoj: 148-41 
pastro (ĉi tie:  evangelia 
pastoro en ornato): 199-3 
pastro; sacerdoto: 149-47 
paŝado: 225-39 
paŝbreto; pedalo; tretilo: 112-22 
paŝdilo: 273-36 
paŝejo: 300-40 
paŝmova motoro: 262-42 
paŝovico: 323-10 
paŝponteto: 17-78 
paŝponteto: 207-22 
paŝtavolo: 276-41 
paŝtejo: 215-49 
paŝtelo: 157-19 

paŝtiĝanta bruto: 215-50 
paŝtiĝanta cervino: 239-15 
paŝtista kapselo: 214-9-11 
patelo: 20-30 
patelo: 225-33 
paten; hostitelero: 148-9 
pateno: 199-54 
patentankro: 102-18 
patno: 274-39 
patno: 274-76 
patrina galerio: 235-25 
patrina planto: 206-15 
patrino kun infansidĉareto: 84-72 
patrino: 33-6 
patroneo (skemo por teksisto) 
por tola plekto: 323-4 
patroneo de ĉelteksaĵa plekto: 
323-11 
patroneo de laŭlonge trikota 
plekto: 323-27 
patroneo de neregula 
kverrepso: 323-19 
patroneo de vefta repso:   
323-13 
patronia-globeto: 199-31 
patronoj: 248-14 
paŭsosaketo: 282-51 
paŭsradeto: 282-46 
paŭzbutono de registrado:   
401-93 
paŭzbutono: 401-73 
paŭzbutono: 401-92 
pavezo: 377-17 
pavezo: 378-70 
paviano: 186-17 
pavilono: 154-43 
pavilono: 204-15 
pavimbriko: 313-27 
pavo: 224-30-32 
Pavo: 3-41 
pavokula vaneso; taga 
pavokulo; vaneso pava (Sp. 
Vanessa io): 183-3 
pavoplumo: 224-31 
pavovosto: 62-38 
PDF-dosiero (PDF:  portebla 
dokument-formato): 327-5 
pecetoj da glacio: 76-46 
peco da dolĉa melono; 
mielmelono: 77-9 
pecofiksa tablo: 303-20 
pecofiksilo: 303-15 
pecolisto (teĥnikaj datumoj): 
314-37 
pecvarŝipo: 381-14 
pecvarŝipo: 382-13 
pecvartenejo: 381-9 
peĉnazo (korbelfenestro por 
verŝi peĉon); ŝutotruo; 
ŝutkorbelo: 147-23 
pedala ĉenrado: 339-34 
pedala kudromaŝino: 127-3 
pedala meĥanismo: 142-55 
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pedala rubujo: 349-69 
pedalakso: 339-87 
pedale funkciigata 
punktovelda maŝino: 295-39 
pedalframo: 339-89 
pedalharpo; koncertharpo: 
141-62 
pedalkranko: 106-24 
pedalkranko: 339-35 
pedalkuseno: 339-91 
pedalo por funkciigi tranĉadon: 
337-21 
pedalo por koagulilo: 31-10 
pedalo por levi la movrulojn: 
285-72 
pedalo por perkatetera ablacio: 
30-32 
pedalo: 255-12 
pedalo: 339-37 
pedaloj: 141-64 
pedaloj: 143-8, 9 
pedaloliro: 143-44 
pedalreflektilo: 339-92 
pedalsekcio; pedalpozitivo: 
144-3 
pedaltuba turo: 144-4 
pedaltubo: 339-86 
pediko (hompediko): 233-42 
pedipalpo; pinĉilo: 175-45 
pedunklo kun floro: 196-29 
pedunklo kun floroj kaj 
nematuraj fruktoj: 196-33 
pedunklo; flortigo: 188-57 
Pegazo: 145-28 
Pegazo: 3-10 
Pekina hundo: 223-34 
pelakva pumpilo: 370-45 
pelakva tubo: 279-17 
pelargonio; cikonia beko, 
specio de geraniacoj: 205-1 
pelĉasado (pelronda ĉasado, 
leporĉasado): 239-38 
pelĉeno: 341-15 
pelerino: 35-17 
pelikanangilo (eŭropharynx 
pelecanoides): 187-2 
pelikanoformaj birdoj: 178-6 
pelotejo: 123-67 
pelotisto; pelotanto: 123-68 
peloto, eŭska ludo: 123-67-71 
pelotpilko: 123-70 
pelrado de kamŝafto: 343-32 
pelrado: 132-7 
pelrado: 218-73 
pelringo: 106-30 
pelŝafto de ventolilo: 343-43 
pelŝafto: 216-23 
pelŝafto: 217-46 
pelŝafto: 345-47 
pelta mantelo (specoj:  astraka-
na, karakula, karakulŝafa, lutre-
ola, zibela): 35-3 
pelta manumo: 35-11 

peltĉasisto: 124-8 
peltista laborejo: 284-1-24 
Peltisto: 284 
peltisto: 284-1 
peltkolumo: 35-10 
peltokudristino: 284-8 
peltomarkilo: 284-22 
peltosteba maŝino: 284-9 
pelvalvo: 279-16 
pelveto kun sterilizaĵoj por 
preparado de tamponetoj: 31-20 
pelvetoj por glaciaĵoj kaj 
desertoj: 75-41 
pelvo; pelva zono: 20-23 
pelvokuko, potkuko: 251-39 
pelvokuko, potkuko: 252-12 
penda karduo: 214-32 
pendaktuja tirkesto: 411-3 
pendaktujo (pendoklasilo, 
pendopoŝo, pendodosierujo): 
411-5 
pendanta foliaro: 152-24 
pendanta lampo; pendolampo: 
75-51 
pendanta movebla tableto; 
pendotableto: 29-4 
penddosiera registroŝranko: 
408-2 
pendentivo: 153-89 
pendiga ĉeno: 382-26 
pendiga drato: 351-42 
pendiga ekipaĵo: 368-48 
pendiga flosilo: 244-4 
pendiga framo: 255-29 
pendiga hoko: 360-14 
pendiga kablo: 369-41 
pendiga kadro: 411-4 
pendiga stango: 228-16 
pendiga ŝnuro: 369-17 
pendigaj kugloj: 244-16 
pendigilo por gutinfuzado: 31-11 
pendigiloj por la kuirpototukoj: 
47-23 
pendigo de brakoj: 115-47 
pendizolilo: 304-38 
pendlipoj: 223-21 
pendofosto: 274-68 
pendolboato; svingboato:    
126-21 
pendolframo: 307-7 
pendolkaruselo; 
balanckaruselo: 126-30 
pendolmaso: 12-35 
pendolmeĥanismo: 2-35 
pendolo: 262-19 
pendolpezaĵo: 127-61 
pendolrulo: 334-40 
pendoponto; pendanta ponto: 
85-24 
pendoponto: 369-39 
pendorelo: 223-2 
pendoŝranko: 50-5 
pendoteĥniko: 116-41 

pendseruro: 46-22 
pendsidilo: 126-19 
pendŝnuro: 103-32 
pendvagona telfero, alterna aŭ 
dukabla telfero: 368-27 
pendvagono: 368-30 
pendvagono: 368-46 
penetrebla zono: 13-27 
peniko: 282-3 
peniko: 71-7 
peniso: 19-52 
peniso (fam:  i.a. kaco): 23-80 
pentrista ilaro: 157-6-19 
pentristo, belartisto: 157-2 
pentristo: 3-47 
pentrita siliko: 146-6 
pentrokartono kun preparita 
surfaco: 157-22 
pentrotableto; pentrotabureto: 
157-25 
pentrotolo: 157-21 
peono: 90-13 
peploma mantelo: 35-18 
perakva ole-malvarmigilo:  
304-46 
perbuŝa vitroblovado 
(vitroformado): 317-61-69 
perdo de vojstreko pro halsado: 
101-28 
perdriklogilo: 240-47 
perdriko: 241-75 
perfalka ĉasado, falkumado: 
239-48 
perfuzobotelo: 82-13 
pergasa elterigo: 298-27 
pergolo: 203-2 
pergolo: 45-23 
pergolo: 84-17 
periferia angulo; randangulo: 
169-56 
perineo: 23-77 
periodsigno (trabo): 167-22 
periskopo de komandanto:    
63-65 
periskopo kaj aliaj elŝoveblaj 
instrumentoj: 67-74 
peristilo: 153-3 
peritoneo: 23-71 
perkomputila plattrika 
maŝino: 320-1 
perkutilo: 240-21 
perkutilujo: 240-20 
perkutinstrumentoj; 
frapmuzikiloj: 142-47-59 
perkutmartelo; refleksmartelo: 
27-60 
perla ringo kun briliantoj: 43-23 
perlamoto: 176-33 
perlbrila strio kun eŭrosimbolo 
kaj valornombro: 60-16 
perlignokarba rostokrado: 92-66 
perlo: 176-34 
perlo: 43-8 
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perlobendo: 153-52 
perlobuklo: 323-45 
permana ajuto: 56-94 
permana bindado: 336-1-37 
permana fotometro: 266-55 
permana gazontondilo: 208-34 
permana glacviŝilo: 350-27 
permana miksilo: 47-20 
permana platina presilo:  
159-29 
permana relkomutilo: 356-16 
permana ŝprucpistolo: 282-43 
permana turnado de ringo:  
114-45 
permane regata ŝaltkombililo: 
366-81 
permia argiltavolo: 306-71 
persa arto: 152-21-28 
persiena aŭ rullata pordo: 408-4 
persikfloro: 212-32 
persikfolio: 212-37 
persiko: 212-36 
persikujo, persikarbo: 212-30 
persona elektoafiŝo: 70-1 
persona komputilo (PK): 270-5 
persona komputilo (PK): 314-17 
persona komputilo (PK): 408-16 
persona komputilo (PK): 411-18 
persona komputilo (PK): 414-5 
Persona komputilo I: 406-406 
Persona komputilo II 
(porteblaj komputiloj) : 407 
persona komputilo kun 
Ethernet-karto: 397-30 
persona lifto: 390-10 
personaŭto (aŭto, aŭtomobilo), 
motorveturilo: 348-58 
personaŭto (aŭto, aŭtomobilo): 
344-1-52 
personkluzo, elireja modulo 
por kosmonaŭtoj: 394-11 
personkluzo: 306-43 
personpesilo kun ŝovebla 
pezilmaso; personpesilo kun 
ŝovebla pezilo: 27-58 
personpesilo: 57-50 
personveturigo per 
persontrajno: 297-39 
personveturigo per unurelaj 
pendvagonoj: 297-38 
peruko: 136-54 
peruko: 257-45 
perukokapo: 257-46 
pervapora purigilo: 56-92 
pervinĉa startigo: 104-23 
pesila kesto: 172-25 
Pesilo (Libra): 4-62 
pesilo: 115-30 
pesilo: 246-32 
Pesilo: 3-19 
pesilo: 55-33 
pesilplato; pesilujo; pesiltaso; 
pesiltelero: 48-40 

pesiltaso: 172-35 
pesujo: 172-23 
petalo, florfolio: 211-46 
petalo, florfolio: 212-14 
petalo; korolfolio (ĉiuj kune:  
korolo; kaliko + korolo:  
perianto): 188-64 
petiolo kun stipuloj: 189-73 
petiolo: 188-29 
petripelveto*; bredoskatoleto 
por mikroorganismoj: 73-20 
petroselo: 209-19 
petroselo: 210-11 
petunio: 205-6 
Peza atletiko: 117 
peza atomkerno: 1-44 
peza betono: 272-72 
peza motorciklo: 342-43 
pezaĵo: 244-6 
pezaĵo: 319-16 
pezbetona tavolo: 380-74 
pezigaj platoj: 324-21 
pezkarga bumo: 375-25 
pezkarga bumo: 375-60 
pezkarga masto: 375-24 
pezkarga ŝipo: 375-23-31 
pezodiskoj: 112-4 
piafo*, surloka troto: 226-1 
pianmeĥaniko: 143-22-39 
piano; klavarinstrumento (2-
18): 143-1 
pianokesto: 143-6 
pianomartelo; martelaro: 143-3 
picea gajl-afido: 235-39 
piceo: 190-12 
piceokonuso; piceostrobilo: 
190-13 
piceopinglo: 190-19 
pieda tenaro: 19-99 
piedaj kupliloj: 144-48 
piedapogilo: 257-20 
piedapogilo: 258-20 
piedapogilo: 78-53 
piedapogilo: 99-44 
piedapogiloj: 112-16 
piedfingra ekstensanto; 
piedfingra ekstensoro : 21-63 
piedhava lampo; starlampo: 54-36 
piedinga rimeno: 226-42 
piedingo; piedbendo: 94-26 
piedingo: 105-4 
piedingo: 226-43 
piedira zono: 18-6 
piedirantejo; piedira zono: 79-48 
piedkole [sur le cou-de-pied]: 
135-16 
piedkroĉa punkto: 323-35 
piedlagro: 375-29 
piedlevilo: 253-27 
piedmarĝeno: 338-61 
piednoto, rimarko: 338-64 
piedo: 19-92 
piedo; piedego: 186-5 

piedo: 20-33 
piedo: 241-86 
piedo: 249-48 
piedo: 285-29 
piedo: 323-33 
piedo: 401-44 
piedoj: 241-51 
piedoj: 241-55 
piedopozicioj: 135-1-6 
piedpelvo: 57-47 
piedpilka ŝuo; futbalŝuo:  
107-21 
piedpilkejo; futbalejo:      
107-1-9 
piedpilko: 107-17 
piedportilo aŭ irŝnuro: 373-46 
piedringo: 227-40 
piedrungo: 123-75 
piedsako; piedvarmiga sako: 
122-13 
piedsako: 33-38 
piedskrapejo, taga restadejo: 
227-10 
piedŝaltilo: 311-71 
piedŝaltilo: 32-22 
piedŝaltilo: 412-52 
piedtabulo de lito: 51-6 
piedtubo: 266-43 
piedungo: 19-98 
piedunuo: 403-33 
piero* (albordiĝa kajolango): 
381-66 
pierotino: 124-9 
pieroto: 124-16 
pigmenta presado, 
heliogravura procedo por 
granda eldonkvanto: 335-1-31 
pigmentpaper-transiga 
maŝino: 335-6 
pigmeo: 162-41 
pigo: 179-16 
piĵama pantalono: 37-4 
pika piceo; blua piceo: 203-11 
pikadoro, surĉevala toreisto: 
128-16 
pikaparato: 230-14-19 
pikilingo: 230-17 
pikilo: 184-8 
pikilo: 230-16 
pikmartelo, skorimartelo: 294-35 
pikmartelo, skorimartelo: 295-17 
pikmuŝo, stomoksiso: 233-5 
piknadlo: 320-16 
piko: 90-39 
pikpioĉo: 312-28 
Piktogramoj : 390 
piktranĉilo: 248-10 
piktruo: 234-12 
pikupa kompleto: 401-27 
pikupapogilo: 401-29 
pikupo aŭ sonprenilo: 401-26 
pikupobrako: 401-28 
pilastro: 154-18 
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pilastro: 154-46 
pilgrima botelo el bronzo kun 
arĝenta inkrustaĵo: 156-156 
piliero (pontoportalo): 369-42 
piliero: 369-21 
Pilkludoj I; piedpilkado; 
futbalo: 107 
Pilkludoj II: 108 
Pilkludoj III: 109 
Pilkludoj IV: 110 
pilko-ekzercoj: 114-33-36 
pilko: 108-23 
pilkobazo; subpilkaĵo; 
pilkingo: 110-52 
pilkoknabo; pilkoknabino; 
pilkokolektanto): 109-18 
pilkoportanto, rugbeisto: 108-19 
pilono: 152-9 
pilonsoklo: 368-75 
piloro: 23-53 
pilota kajuto; pilotejo: 63-93 
pilota sidilo: 386-36 
pilotboato: 375-84 
pilotejo de unumotora sport- 
kaj vojaĝaviadilo: 386-1-31 
pilotejo; aviokajuto: 103-11 
pilotejo; pilota kajuto: 68-2 
pilotejo: 386-35-39 
pilotejo: 387-16 
piloto: 143-33 
pilotodrato: 143-34 
PIN-eniga butonaro (PIN:  
Personal identification 
Number, persona identiga 
numero): 413-7 
PIN-enigilo por entajpi 
personan identigan numeron 
(PIN-numeron): 395-8 
pinaklo: 154-30 
pinarba galerino*: 197-17 
pinaso: 66-45 
pinata folio; plume kunmetita 
folio: 209-3 
pinata; plumforma: 188-44 
pinĉileto: 261-14 
pinĉileto: 27-45 
pinĉinstrumentoj; 
plukmuzikiloj: 142-1-31 
pinĉtenajlo: 279-66 
pinĉtenajlo: 287-13 
pingeometro, pina mezurulo: 
235-29 
pingikolo*; grasherbo 
(karnomanĝa planto): 195-13 
pinglo: 190-11 
pingloforma: 188-37 
pingvenlageto: 86-5 
pingveno: 86-6 
pinio: 190-55 
piniokonuso kun semo 
[laŭlonga sekco]: 190-57 
pinkonuso: 190-26 

pinkurkulio, pina 
nazoskarabo: 235-42 
pino: 190-20 
pinta barbeto; kaprobarbo; 
mentonbarbo: 40-13 
pinta buo triborde de trapasa 
ŝanelo kaj baborde de eniĝa 
ŝanelo: 380-18 
pinta buo triborde: 380-15 
pinta ĉizilo: 158-15 
pinta jungilkolumo: 226-15 
pinta mentonbarbo: 40-15 
pinta pobo: 101-45 
pintarko; ogivo: 155-31 
pintlipa rinocero: 184-29 
pinto de ramtubo: 80-61 
pinto: 254-33 
pinto: 296-54 
pintobloko, rajdbloko: 288-7 
pintobloko, rajdbloko: 302-29 
pintobloko, rajdbloko: 303-5 
pintoringo: 243-24 
pintotranĉa klingo: 238-22 
pioĉeto: 118-36 
pioĉetpinto: 118-38 
pipĉapo: 259-37 
pipetrako por fotometrio: 28-50 
pipforneto: 259-36 
pipilaro: 259-44 
pippuriga drato: 259-48 
pippurigilo: 259-46 
piproarbusto: 200-36 
pipromento: 198-3 
piprujo; piproŝutilo: 77-45 
piprujo; piproŝutilo: 76-34 
pipskrapilo: 259-45 
piptubo: 259-38 
pira plumbaĵo: 243-58 
piramida tegmento: 274-22 
piramida turtegmento: 154-7 
piramidarbo, neapogata 
spalirarbo: 204-17 
piramidforme tondita arbo: 84-19 
piramido kun kvarangula bazo; 
kvarflanka piramido: 170-46 
piramido-okedro; piramido-
oktaedro; trigon-trioktaedro: 
174-10 
piramido , monumenta reĝa 
tombo: 152-1 
piramidokomplekso: 152-6 
pirata ŝipo: 97-17 
pirato: 124-38 
pircidonio: 211-53 
pirfloro : 211-41 
pirforma bovisteo: 199-19 
pirkerneto (semo): 211-40 
piro  [laŭlonga sekco]: 211-36 
pirogo (kavigita trunko): 372-7 
pirogo, boato el kavigita 
arbotrunko: 162-20 
piroj: 252-83 
pirolo: 179-9 

pirometro: 331-16 
piroteknika ĵoj: 124-44 
pirotigo: 211-37 
pirueto: 135-26 
pirujo, pirarbo  vario:  sovaĝa 
pirarbo: 211-34 
pistilfloro; femala floro: 196-27 
pistilo: 172-9 
pistilo: 212-16 
pistilspiko: 196-26 
pistola fusto: 287-44 
pistoleca tenilo: 111-39 
pistolmagazeno: 68-37 
pistolo P1-63-1 
pistoltenilo; kolbo de pistolo: 
68-35 
pistolujo por ĉezonigo: 68-39 
pistujo: 172-8 
piŝto de kompresoro: 343-14 
piŝto: 343-24 
piŝto: 345-10 
piŝtoaranĝo de V-forme 
dekducilindra motoro: 343-50 
piŝtoaranĝo de vice 
kvarcilindra motoro: 343-48 
piŝtomantelo: 343-38 
piŝtoringa foldo: 343-37 
piŝtoringa zono: 343-36 
piŝtostango kun ŝtopskatolo: 
364-33 
piŝtostango: 298-33 
piŝtostifto: 343-39 
pivoto de anas-alo: 65-28 
pivoto: 296-63 
pivoto: 369-69 
pivoto: 406-52 
pivotradiko: 188-86 
pizoĉiro; foliĉiro: 209-4 
pizofloro: 209-2 
pizoplanto (pizo), fabaco: 
209-1 
pizosemoj; pizoj: 209-7 
PK (persona komputilo) kun 
kabloreta modemo por 
retkonekto tra televida kablo: 
405-3 
PK (persona komputilo) kun 
telefona modemo por 
retkonekto tra telefona lineo: 
405-2 
PK-turo  (PK kun vertikala 
aparatujo), lokfiksa persona 
komputilo: 406-1 
placento: 25-33 
placeta balko*: 276-34 
plafona angulpeco: 279-48 
plafona lumilo: 362-12 
plafonaj lumoj: 77-48 
plafondekoro (interpendaĵo; 
interpenda dekoro): 137-12 
plafongruo: 378-20 
plafonlampo: 376-62 
plafonlampo: 52-13 
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plafonlampo: 75-49 
plafonlataro: 276-70 
plafonlumo; plafonlampo:  
130-14 
plafonlumo: 29-17 
plafonlumoj; plafonlampoj:  
76-30 
plafonornamaĵoj; 
plafondekoracio: 129-10 
plafonpuco*: 276-59 
plafonpuco*: 276-72 
plafonreflektoro; lumfasko: 
130-15 
plafontapetilo: 281-50 
plafontapeto: 281-53 
plaĝa retpilko; plaĝa 
flugpilko; pla ĝa volejbalo: 
110-26-28 
plaĝaj vestaĵoj: 95-18-23 
plaĝo: 380-33 
Plaĝo: 95 
plaĝoĉapelo; sunĉapelo: 95-23 
plaĝoenirejo: 95-38 
plaĝokonko (familiare por 
plaĝotendo): 95-14 
plaĝokorbo; plaĝofotelo: 95-30 
plaĝomato; plaĝotapiŝeto: 95-28 
plaĝosako: 95-15 
plaklameniga maŝino: 286-50 
plakokuseno: 282-52 
plakoleo: 282-48 
plakpeniko: 282-54 
plaktranĉilo: 282-53 
plando: 19-103 
plando: 285-22 
plandotabulo: 272-50 
plandumfrezilo: 253-5 
plandumledo: 253-31 
plandumo, ŝuplando: 253-66 
plandumsteba maŝino: 253-2 
plandumsteba maŝino: 253-
26-30 
planedoj; planedaro; 
sunsistemo (ne laŭskale!) kaj 
planedosimboloj: 4-45-55 
planedradaro: 296-94-96 
planedradoj: 296-94 
Planetario Stutgarto 
[Stuttgart].: 5-18 
planimetrio; dudimensia 
geometrio: 169-1-58 
planka izolaĵo: 273-44 
planka lamparo: 137-26 
planka lukto (ĉi tie:  preparo 
por forŝiro): 117-8 
planka sekurlato aŭ gardrelo: 
271-29 
planko de krablejo; fundo de 
krablejo: 33-40 
Planko, plafono, ŝtuparo: 276 
planko; plankareo de 12 x 12 
metroj; gimnastika planko: 
113-11 

plankomato: 344-41 
plankopeniko: 282-4 
plankoplinto: 276-63 
plankopuriga tuko; plankotuko: 
56-59 
plankoŝelaĵo: 272-54 
plankpolvosuĉilo; tirebla 
polvosuĉilo; surplanka 
polvosuĉilo: 56-72 
plankpuriga ilaro: 56-55 
plantabulo: 398-24 
plantadokesto: 207-51 
plantetikedo; plantidetikedo: 
206-4 
plantido: 206-6 
plantilo: 206-7 
plantilo: 208-1 
planto: 188-15 
Plantoj de arbaroj, marĉoj 
kaj erikejoj: 195 
Plantoj de montaroj kaj 
akvoplantoj: 196 
plantoj kiel spacodividilo: 414-
31 
plantokesto: 411-15 
Plantŝirmaj iloj : 236 
plasmodetektiloj: 6-13 
plasta aŭ skoria kurejo: 116-6 
plasta flosilo: 243-16 
plasta karoserio: 341-31 
plasta palmo: 129-7 
plasta skiplando: 119-33 
plasta spatelo: 281-44 
plastaj manligiloj (unufoje 
uzeblaj): 68-46 
plastaj saketoj: 252-78 
plastfolia varmodomo; 
plastfolia forcejo (41, 42): 
207-40 
plastraĵ- kaj akcesoraĵrako:   
27-56 
plata ĉizilo: 285-7 
plata ĉizilo: 287-30 
plata ĉizilo: 293-31 
plata ekrano: 358-7 
plata fajlilo: 260-49 
plata fajlilo: 293-32 
plata gravurilo: 159-7 
plata grenskarabo: 233-26 
plata kilo: 378-52 
plata kumuluso (supreniĝanta 
vertikale subevoluinta 
belvetera nubo): 8-1 
plata paledo: 382-10 
plata peniko: 157-6 
plata presbloko: 292-35 
plata ŝtonĉizilo: 158-14 
plata tegmento: 45-20 
plata telero: 53-5 
plata tenajlo: 279-63 
plata tenajlo: 290-24 
plata tenajlo: 293-73 
plata trabo: 296-10 

platano: 189-67 
platbordo; strando; plaĝo (se 
aranĝita por baniĝo): 14-80 
platbrodaĵo: 254-10 
platcentrifugilo  por kovri 
presplatojn per lumsentiva 
tavolo: 332-1 
platena mukabraziilo: 28-11 
platfiksilo: 331-27 
platformo por almenaŭ du 
personoj: 217-65 
platformo por helikopteroj:   
67-39 
platformpilko: 117-24 
platfunda balono: 173-36 
platfunda nesimetra valo; 
larĝfunda valo: 14-31 
platiga martelo: 290-33 
platina presmaŝino laŭ 
presprincipo faco kontraŭ faco 
[sekco]: 334-12 
platino; presplato: 159-31 
platino: 334-16 
platkornoj: 241-46 
platmarĉo; marĉebeno: 14-16 
platofiksaj stangoj: 332-8 
platotektonika strukturo de 
la Tero: 11-30-42  
platotektoniko: 11-19-42  
platpano: 251-7 
platplanka ŝarĝaŭto: 313-18 
platprena tenajlo: 159-50 
platrako: 331-35 
platranda linio: 275-81 
platskanilo: 328-3 
platŝpruciga ajuto: 236-3 
platŝtona vojeto; slaba vojeto: 
44-35 
plattegmenta konstruaĵo:   
45-14 
plattroga volbo: 155-49 
platvagono: 360-2 
platvagono: 367-5 
platvermo, tenio: 233-35-38 
platvitro; specoj:  fenestrovitro, 
malbrila vitro, muslina vitro, 
kristalo, dikvitro, opaka aŭ 
laktovitro, tavoligita vitro, 
sendanĝera vitro 
(sekurecvitro): 277-5 
plaŭdbaseno: 44-40 
plaŭdobaseno (18, 19): 87-17 
Plejadoj: 3-26 
plektaĵo el dratoj; dratplektaĵo: 
72-74 
plektaĵo; plektita ornamaĵo:  
35-32 
plektita bulko: 251-47 
plektita korbo el rotano de la 
insulo Borneo: 156-156 
plektita korbo: 289-16 
plektita pontoplanko: 369-18 
plektomanieroj: 289-1-4 
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plektostablo: 289-7 
plektro; pinĉilo; plukilo: 142-20 
plektro: 140-19 
plektro: 140-53 
plena blazono: 62-1 
plenbarbo: 40-17 
plenblovebla pilko: 376-72 
plenbriko: 313-20 
plenflora rozo: 213-17 
plenglobo: 91-20 
plengrajna sekalpano: 251-15 
pleniga alpendaĵo: 103-62 
pleniga aperturo: 103-73 
pleniga aperturo: 367-19 
pleniga aperturo: 367-23 
pleniga tubo: 250-19 
plenigaĵoj: 325-25 
plenigo de muldilo: 317-35 
plenigo de muldilo: 317-43 
plenigtruo; verŝotruo: 56-13 
plenkorna pano: 251-54 
plenkreska larvo: 234-48 
plenluma bobenujo: 268-5-8 
plenluno; plena luno; dua 
kvarono: 4-5 
plenmasonita fako: 273-59 
plennota silento; silentopleno: 
138-21 
pleno; plena noto: 138-13 
plenrigita kvarmastulo: 374-31 
plenrigita masto kun jardveloj: 
374-16 
plenrigita plenmastulo 
(Preŭssen) [1902]: 374-35 
plenrigita trimastulo :        
374-24-27 
plentapiŝa planko; tapiŝplanko: 
51-26 
plentapiŝa planko; tapiŝplanko: 
52-17 
plentrunka ligno: 273-87 
plenvalora kaj biopano: 251-
14-18 
pletkuko: 251-49 
pletkuko: 252-19 
pletmova butono por eligi kaj 
enigi DVD-pleton: 404-60 
pleto; servopleto: 75-20 
pleto: 50-25 
pleto: 76-26 
pletobenko; pletoŝova breto; 
pletobufedo: 77-7 
pletostako: 77-2 
plezurŝipo: 381-29 
pli altgradaj operacioj:      
168-1-6 
pli juna sfagna torfo: 14-22 
pli malnova muskotorfo; 
sfagnotorfo: 14-24 
pli ol (signo de pligrandeco): 
168-19 
plibaro (izobaro super 1000 
mbar): 9-4 

pligrandia aparato: 268-28 
pligrandiga krado (pligrandiga 
kasedo): 268-38 
pligrandiga razospegulo; 
konkava spegulo: 57-31 
plilongiga kablo: 280-11-13 
plilongiga punkto: 138-7 
plilongigilo: 314-62 
plinto: 153-36 
plinto: 281-29 
plintonajloj: 281-30 
plisita jupo: 35-38 
plombaĵo: 29-26 
plombomiksa aparato: 29-46 
plonĝbaseno: 98-9 
plonĝinstalaĵo: 98-3-9 
plonĝoŝnuro; svingoŝnuro; 
kaŭĉuka (elasta) ŝnuro: 85-11 
plonĝoturo: 98-4 
plorsaliko: 84-63 
plugĉaro: 218-15 
plugfosto: 218-9 
plugilframo: 218-63 
plugilkorpo : 218-4-9 
plugilo: 216-11 
plugkalkano: 218-6 
plugkalkano: 218-60 
plugkorpo, universala 
plugkorpo: 218-55-60 
plugplando: 218-59 
plugplando: 218-7 
plugtrabo: 218-10 
plugtrabo: 218-64 
pluma fosilo: 243-17 
pluma kapornamaĵo: 160-12 
plumaĵo; sagoplumo: 123-62 
plumba bloko: 144-20 
plumba mantelo: 305-43 
plumba mantelo: 305-51 
plumba subdisketo: 275-102 
plumba ŝirmekrano kontraŭ 
radiado (sekco): 2-46 
plumba ŝproso: 277-13 
plumba tipo (prestipo): 334-9 
plumbaĵoj: 243-56-59 
plumbarbo: 241-78 
plumberkarto ĉo: 240-49 
plumberŝargo: 240-51 
plumbertubo: 240-27 
plumbokerno: 240-56 
plumbokilo: 101-36 
plumbokugloj: 243-57 
plumbomartelo: 277-11 
plumboŝirmaĵo; plumbokiraso: 
67-70 
plumboŝprosa vitro: 277-14 
plumbotranĉilo: 277-12 
plumbovitra fenestro: 306-78 
plumbozono: 93-7 
plumhufo: 241-76 
plumorelo; egreto: 177-21 
plumorelo: 241-83 
plumtufo: 147-78 

plurcela batalaviadilo 
Panavia 200 Tornado.: 64-8 
plurcela kargoŝipo: 375-55 
plurcela kupeo: 362-6 
pluretaĝa kaĝaro: 227-19 
pluretaĝa rivelskatolo aŭ 
riveldoso*: 268-3 
pluretaĝa spiralbobeno: 268-4 
plurfaka fronta lesivdozilo: 56-29 
plurfaza matrico: 292-26 
plurfoje uzebla botelo: 247-24 
plurformata celilo: 266-40 
plurfunkcia mezurilo (tensi- kaj 
kurentmezurilo): 280-46 
plurfunkcia suĉokapo; 
kombiduzo (plurfunkcia 
suĉparto): 56-71 
plurgrena longa bulko: 251-19 
plurgrena pano: 251-8 
plurila fiksilo: 302-41 
plurobla elekto kun langetoj 
por alineformatoj kaj 
tiparfasonoj: 328-17 
plurobla matrico: 292-24 
plurobla menuo por ligado kaj 
dezajnado de retpaĝoj: 328-27 
plurobla piliero: 154-35 
pluropa juntoklemo por lampoj: 
280-39 
plursekcia botelfara maŝino: 
317-33 
plurŝtupa rapidumŝanĝilo:  
343-70 
pluruza bretaro: 411-30 
pluruza motoro: 261-13 
plurvoluma leksikono; 
enciklopedio: 50-15 
plusmemora karto: 407-35 
pluŝa elefanto; karesbesteto 
(dormamiko): 55-6 
pluŝa remburaĵo: 58-3 
pluŝhundo: 55-41 
pluŝjako: 34-50 
pluŝohundo; karesobesto; 
konsolbesteto: 71-38 
pluŝurso: 55-7 
pluŝurso: 71-40 
pluŝurso: 87-15 
pluŝurxso; ludurso; ursopupo: 
127-14 
plutona magmismo: 12-18 
Plutono (nanoplanedo): 4-55 
pluvakva ŝakto: 352-23 
pluvakva ŝaktokrado aŭ 
defluilkrado: 352-24 
pluvakvujo; pluvbarelo: 204-5 
pluvdraŝo; ŝaŭro*: 9-28 
pluviga aparato: 220-4 
pluviga ĉaro kun teleskopa 
sistemo kun spano de 12 ĝis 
100 metroj: 220-1 
Pluviga irigacio: 220 
pluvkaptujo: 10-40 
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pluvmantelo (38-41): 38-37 
pluvmantelo: 34-35 
pluvmantelo: 49-5 
pluvo: 9-23 
pluvodefluilo: 46-10 
pluvografo: 10-38 
pluvokaptujo: 10-45 
pluvokolektujo: 10-46 
pluvolva butono: 266-26 
pluvombrelo: 359-37 
pluvombrelo: 49-14 
pluvometro: 10-44 
pluvotubo: 275-29 
pluvotubo: 46-11 
pluvregiono: 9-21 
pluvstria altostratuso (ĝis 6-
kilometra alto): 8-9 
pluvŝirma kolumo: 10-41 
pluvŝirma zinka ĉapeto: 275-101 
pluvtubo: 44-52 
pneŭmata boato kun 
ekster(boat)a motoro: 102-1 
pneŭmata boato: 66-82 
pneŭmata instalaĵo: 246-12 
pneŭmata instalaĵo: 291-1 
pneŭmata martelborilo: 291-6 
pneŭmata martelmaŝino: 
290-9 
pneŭmata naĝkuseno: 98-15 
pneŭmata stativo: 131-50 
pneŭmatika boato: 384-18 
pneŭmatika boato: 93-23 
pneŭmatika valvo: 282-33 
pneŭmotaĥigrafo por mezuri la 
spirfluon: 32-40 
pneŭo aŭ radbendo (interne:  
aertubo; ekstere:  radmantelo): 
339-23 
pneŭo aŭ radbendo: 342-30 
pneŭo de la pelrado: 217-25 
pneŭo de la stirata rado: 217-26 
pneŭo kun aertubo; galuso: 
106-22 
pneŭprofilo: 342-31 
po-signo; volvita a; heliko; ĉe-
signo: 164-45 
poba bumo: 372-28 
poba ferdeko: 377-32 
poba flagomasto: 66-25 
poba fuelujo: 387-21 
poba kargadoklapo: 388-25 
poba kargoklapo: 375-31 
poba kastelo: 377-33 
poba motoro (ekvilibriga 
motoro): 388-14 
poba propulsilo: 387-9 
poba pruakceptilo por gvidataj 
ŝipoj: 375-35 
poba retglitilo: 375-83 
poba superkonstruaĵo 
(maŝinejo): 375-10 
poba trenaperturo: 244-9 
pobaj retpendigiloj: 375-82 

pobflaga masto: 377-31 
pobgalerio: 372-56 
pobo (steveno): 66-3 
pobo aŭ poŭpo: 378-69-75 
pobo; kalkano: 94-27 
pobo; kvadrata pobo: 66-26 
pobo: 101-29 
pobobreto; pobospegulo; 
pobofaco: 102-25 
pobobufro: 383-29 
pobofaco: 375-43 
pobofaco: 67-11 
poboformoj de velbarkoj: 
101-42-49 
pobokamero: 383-28 
pobokastelo aŭ postkastelo: 
372-23 
pobopordo kun ramplo: 375-53 
pobopordo: 382-18 
poboramplo: 66-91 
pobospegulo; pobofaco: 101-43 
pobospegulo; pobofaco: 101-49 
pobotrola ŝipo (fiŝkapta kaj -
prilabora ŝipo): 375-81 
podia ŝtupo: 129-16 
podio; prezidotablo: 69-3 
podio: 157-30 
poentjuĝisto: 117-43 
pojno; manradiko: 19-78 
pojnofendo: 38-59 
pojnokuseno: 315-25 
pojnozonoj kun buketo: 38-40 
pojntero: 223-25 
pokalo: 53-88 
poldero en Ditmarŝeno 
[Dithmarschen], teritorio ĉe 
Nordmara bordo de 
Germanujo: 15-45 
poldero, de maro savita 
teritorio: 15-44 
poldero, endigigita lando, 
savita de maro: 15-46 
polekso; dikfingro: 19-65 
poleksringo: 141-47 
polenbroso: 230-10 
polenero: 188-70 
polenkorbo: 230-9 
polenŝarĝo: 230-4 
polentubo: 188-71 
poliakrila kablo: 322-50 
poliakrila ŝpinkablo: 322-46 
poliakrilnitrilo: 322-43 
polica aŭto; polica patrolaŭto: 
68-10 
polica ekzekutiva servo:      
68-1-54 
polica helikoptero, por gardado 
elaera: 68-1 
polica stelo: 68-48 
policbastono; kaŭĉukbastono: 
68-27 
policejo: 18-23 

polichundo; polica hundodisko: 
68-6 
polichundoservo: 68-5 
policista ĉapo; kepo: 79-75 
policistino en ŝirmovesto: 68-26 
policisto: 359-43 
Polico: 68 
poliestera hoso: 220-37 
poliesterkablo: 322-37 
polietilen-tereftalato: 322-28 
poligona spegulo: 327-20 
poliĥelo*, krustaco 
(Polycheles): 187-15 
polimeriga kaj alkiliga 
instalaĵo: 298-48 
polisimetria floro: 193-31 
politika rubriko: 165-16 
politriko: 195-17 
poljo; terenkavaĵo: 14-57 
polmo; manplato: 19-72 
polmoŝirmilo: 113-47 
polur-ruluma maŝino por 
rulumi, poluri, rondigi kaj 
detranĉi aksojn: 261-17 
polura plato: 278-4 
polurbroso: 253-11 
polurbroso: 260-44 
polurdisko, ĉifondisko: 253-10 
polurdisko: 159-46 
polurdisko: 253-6 
polurilo kun skrapilo 
(polurskrapilo; polurgrifelo): 
159-17 
poluriloj: 261-15 
polurita kuprocilindro 
(presformo): 335-7 
polurita kuproplato: 159-53 
polurita stango: 298-35 
polurmaŝino: 260-42-46 
polurŝtalo: 260-51 
polusa aŭroro: 7-35 
polusa klimatzono: 9-45 
polusaj klimatoj: 9-43, 44 
poluscirkloj (Norda kaj Suda 
poluscirkloj): 16-12 
poluso (la Norda poluso, la 
Suda poluso): 16-3 
polvoapartigilo: 246-40 
polvoĉapo: 339-63 
polvoforsuĉilo: 253-13 
polvoforsuĉilo: 260-43 
polvoforsuĉilo: 286-32 
polvokaptilo (polvosako), 
senpolviga instalaĵo: 300-14 
polvosak(kased)o; polvosakujo: 
56-66 
polvosuĉilo: 350-9-11 
polvoŝovelilo; balaaĵŝovelilo: 
56-56 
polvoŝovelilo: 72-62 
polvujo: 56-90 
poma ŝpinmoteo: 234-5 
pomadita fruntobuklo: 40-31 
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pomado, belŝmiraĵo: 252-45 
pomcidonio [laŭlonga sekco]: 
211-52 
pomelo: 226-46 
pomfloro: 211-57 
pomflorskarabo, pomflora 
pikskarabo: 234-10 
pomhaŭta tortriko: 234-9 
pomhaŭto: 211-60 
pomkerneto (fruktokerno): 
211-63 
pomo [laŭlonga sekco]: 211-59 
pomoj: 252-86 
pomtigo: 211-64 
pomtortriko, pomtordulo: 211-65 
pomujo, pomarbo vario:  
sovaĝa pomarbo: 211-54 
ponardoj: 125-41 
ponardoĵetisto: 125-40 
ponĉo: 160-23 
ponĉo: 35-19 
ponio (rajdponio): 228-4 
ponta pozo; ponto: 115-19 
ponta roboto: 303-52 
ponta rulekipaĵo: 388-18 
ponta stativo: 330-13 
ponta statuo: 369-22 
ponteto; kordotenilo: 142-4 
ponteto: 140-17 
ponteto: 141-5 
ponto (komandejo): 375-12 
ponto (komandejo): 379-1-16 
ponto aŭ komandoponto:    
370-52 
ponto; defenda pozicio: 117-9 
ponto: 380-53 
ponto: 84-47 
pontoarko: 369-20 
pontoferdeko (ponto, 
komandejo): 377-12-18 
pontofina portalo 
(ventoportalo): 369-38 
pontogruo por konteneroj:   
381-46 
pontogruo: 311-26 
Pontoj: 369-369 
pontokolono: 369-30 
pontokrano por konteneroj: 382-2 
pontokrano: 378-25-28 
pontolifto: 381-40 
pontomezo: 369-68 
pontomotivo: 60-15 
pontoparto: 29-25 
pontorando: 377-16 
poplina jako: 36-1 
poplina mantelo: 38-42 
poplito (genua kavo): 19-89 
poplo: 189-15 
porcelana aŭ ŝamota (fajrargila) 
fandujo kun kovrilo; krisolo; 
fandvazo: 173-31 
porcelana triangulo: 173-17 
porcelana vazo: 156-156 

Porcelanfabrikado: 316 
porcelanpentristino: 316-25 
porcelanrompaĵo: 316-29 
porda vejno: 23-49 
pordanĝera ŝirpeco: 103-64 
pordega foso: 147-33 
pordega turo (23-25): 147-22 
pordisto; pordogardisto; 
cerbero: 130-2 
pordisto: 78-1 
pordo: 76-20 
pordofako por boteloj: 47-41 
pordoferma instalaĵo: 349-79 
pordokadro: 49-30 
pordomalrigla turnŝaltilo:   
363-42 
pordomato; puriga tapiŝo: 49-35 
pordoseruro (morteza seruro): 
293-42 
pordoseruro: 49-31 
pordotelefono kun vokbutono: 
280-4 
poreo: 209-21 
porgazona aŭ gazonvega; 
porsabla aŭ sablovega 
motorciklo: 106-42 
porkaĵo: 249-38-54 
porkejo: 215-21 
porkejo: 228-35 
porkido (suĉporkido) [ĝis ok 
semajnoj]: 228-42 
porkino, porkopatrino: 228-41 
porko, parhufulo: 224-9-12 
porko: 215-24 
porkoduono: 248-23 
porkograso: 250-33 
porkonkursa eksterboata 
motoro: 102-22 
porkorelo: 251-36 
porlignaj tornotran ĉiloj:  
288-15-16, 25 
poro: 22-63 
porokapsulo: 188-106 
pororiĉa naftohava tavolo:    
13-32 
porta aŭ lanĉa raketo [flanka 
vido kaj fantomsekco]: 391-1 
porta lato: 276-67 
porta surfacaĵo (alo): 388-34 
porta surfaco (flugilo): 386-43 
porta surfaco: 274-83 
portalfiguro: 152-36 
portalornamaĵo: 152-35 
portanta radakso: 364-35 
portanta rado: 368-7 
portebla DVD-ludilo aŭ 
DVD-ilo  (lumdiskega ludilo): 
402-1 
portebla elektrokardiograma 
aparato por sukurado: 28-44 
portebla farbujkesto: 136-38 

portebla interfono por 
komunikado kun biletoficejo: 
359-15 
portebla kasedilo: 402-65 
portebla KD-ludilo aŭ 
lumdiskilo aŭ KD-ilo : 402-60 
portebla mallarĝfilma 
projekciilo por migra kinejo: 
133-52 
portebla orgeno: 140-56 
portebla pentrostablo: 157-26 
portebla polvosuĉilo: 56-62 
portebla radio-KD-registrilo : 
402-48 
portebla signallumoj 
avertolampo: 82-55 
portebla sonregistrilo: 131-23 
portebla ŝprucilo kun leviero: 
236-33 
portebla telefono; sendrata, 
senekabla telefono: 54-21 
portebla vajco: 287-10 
portiko: 153-64 
portiko: 153-70 
portilo de frontakso: 345-90 
portilo de postakso: 345-71 
portobendo: 269-25 
portoframo: 218-86 
portokabla ankraĵo: 368-53 
portokabla bremso: 368-65 
portokabla streĉpezaĵo: 368-35 
portokabla ŝuo (apogŝuo):  
368-73 
portokabla ŝuo: 368-52 
portokablo: 368-38 
portokablo: 369-40 
portokalblo: 368-29 
portokesto: 369-5 
portoringo: 300-49 
portosurfacaj formoj  
(planeformoj): 385-15-22 
portoŝnuro: 103-58 
portoŝnuro: 369-16 
porvira pulovero: 38-61 
post- kaj bremslumo: 341-45 
posta anteno por radara 
avertosistemo: 65-38 
posta aspekto: 269-34 
posta aspekto: 269-47 
posta bazlinio ĉe parludo:   
109-50 
posta bramvelo: 372-54 
posta ĉenrado: 340-29 
posta ĝirlumo aŭ ĝirindikilo: 
342-42 
posta kotŝirmilo: 339-42 
posta malvarmigilo: 306-46 
posta masto: 372-31 
posta pordo: 346-6 
posta ripaĵo: 249-18 
posta signal- kaj radarmasto: 
375-3 
posta steveno: 372-1 
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posta steveno: 378-73-74 
posta topmasto: 373-9 
posta topo: 373-54 
posta ventoplato; posta 
spoljero*: 106-50 
postagorda fotometro: 266-28 
postbata martelo: 290-22 
postbrulaj duzoj de la 
reaktoroj: 64-13 
postbrustaĵo: 249-25 
postĉareto; remorko: 208-42 
postfena reaktoro: 388-44 
postflanka keglo (postdamo): 
123-6 
postglaco: 344-23 
postjardo: 374-25 
postkeglo: 123-7 
postkolo: 223-14 
postkolo: 225-17 
postlato; postlistelo: 104-13 
postludanto; arierulo: 110-35 
postlumo: 339-43 
postmastaro: 373-8-9 
postmasto: 373-8 
postmasto: 374-23 
postmasto: 374-24 
postmasto: 374-30 
postmasto: 374-34 
postmaturigo: 322-7 
postmiksilo kun miksoŝraŭbo: 
236-48 
postmotorcikla konkurso: 
106-9 
postrada ĉenrado: 339-39 
postrada sako: 340-37 
postrada skusorbilo: 342-8 
postrada svingoforko: 341-43 
postrada svingoforko: 341-6 
postrada tamburbremso: 341-48 
postrado: 339-41 
postraliko: 100-36 
postraliko: 94-9 
postreflektilo: 339-44 
postrestantoj; vidvo; vidvino: 
149-38 
Postscript®-dosiero, traduko de 
paĝaranĝo en paĝopriskriban 
lingvon: 327-4 
postsekiga kamero: 246-18 
postsekiga kamero: 246-30 
postsidilo: 346-20 
postsidiloj: 344-22 
postsinkronigo en 
sinkronigejo: 132-24 
postsonilo: 398-45 
postulata kvanto: 415-20 
postvando kun datumvidigilo: 
267-57 
postvantoj*: 373-19 
postvela jardo: 372-30 
postvelo (latina velo): 372-29 
postvelo: 374-26 
postventa streko: 101-23 

postvolra rulo: 133-27 
postzona ludisto: 110-10 
poŝkalkulilo: 409-8 
poŝkalkulilo : 410-21-29 
poŝklapo: 38-23 
poŝkomputilo (PDA [Personal 
Digital Assistant] kun 
radiokonekto tra poŝtelefono: 
405-4 
poŝkomputilo  (PDA, Personal 
Digital Assistent): 407-26 
poŝkomputilo PDA (Personal 
Digital Assistant): 409-11 
poŝkonzolo Gameboy®: 403-22 
poŝlampo, stangolampo: 280-
24-26 
poŝo por sonokulvitroj: 392-5 
poŝoserpeto; hipo: 208-9 
poŝozipo; poŝo kun 
fulmofermilo; zipa poŝo: 35-5 
poŝpinĉilo: 2-18 
poŝskanilo por enigi numerojn 
de pakoj kaj registritaj leteroj: 
395-7 
poŝskanilo: 395-49 
poŝt(oficist)o: 395-2 
poŝta filio: 79-69 
poŝta registronumero: 165-8 
poŝtaĵrako kun poŝtaĵfakoj: 78-2 
poŝtaŭto: 395-51 
poŝtelefoni malpermesite: 390-31 
poŝtelefono kun integrita 
fotilo  (fotilfono): 396-48 
poŝtelefono: 409-17 
poŝtelefono: 415-8 
poŝtfakaro aŭ poŝtfaka ŝranko: 
395-30 
poŝtfako: 395-31 
poŝtkesto: 395-47 
poŝtkesto: 79-71 
poŝtmarko, poŝta valormarko: 
395-13 
poŝtmarkofolio: 395-14 
poŝtmarkokajero kun memgluaj 
poŝtmarkoj: 395-15 
poŝto: 390-23 
Poŝto: 395 
poŝtobutiko: 395-32 
poŝtoficejo: 18-22 
poŝtoficejo: 395-1-33 
poŝtokesto: 358-11 
poŝviolono; violoneto: 140-20 
potenciometroj: 132-21 
potenckalkulo (potencigo) [3 
alt 2 egalas al 9; 3- bazo aŭ 
potencigato 2- potenciganto aŭ 
eksponento; 9- potencvaloro]: 
168-1 
potistino (ceramikistino) ĉe 
tornado de krudpeco: 316-16 
potkuko; pototorto; ringtorto: 
75-9 
pototukoj: 47-24 

povotransformilo: 304-30 
PowerMac®, persona 
komputilo: 328-11 
PowerMac®, persona 
komputilo: 329-11 
pozicia antaŭsignalo kun 
kompletiga ŝildo pri 
mallongiĝo de bremsvojo:  
357-12 
pozicia antaŭsignalo sen 
kompletiga signalbrako en 
pozicio “haltu atendebla!”: 
357-22 
pozicia signalo “haltu 
atendebla”: 357-7 
pozicia signalo “haltu!”: 357-1 
pozicia signalo sen kompletiga 
signalbrako en pozicio “libera 
atendebla”: 357-23 
poziciindika flankolampo; 
flanka pozicilumo: 66-15 
pozicilampo ruĝa: 103-23 
pozicio brakoj malsupren:  
135-12 
pozicio de mano kaj 
antaŭbrakoj ĉe suba bato:   
110-16 
pozicioj de teamanoj; 
teamposteniĝoj: 107-10-16 
pozicireguligaj propulsioj:  
392-29 
pozicireguligaj raketoj: 391-37 
pozistino; modelino: 157-32 
pozitiva direkto: 170-6 
pozitiva filmo: 268-24 
pozitiva gravuraĵo: 159-3 
pozitiva karboelektrodo: 133-40 
pozitiva nombro, kun pozitiva 
signumo (aŭ sen antaŭsigno): 
167-7 
pragurdo; radviolono ; vjelo: 
140-25 
prahistoriaj trova ĵoj; 
artefaktoj: 146-1-40 
Prahistorio: 146 
prajmingo: 240-58 
prajmo: 240-59 
prakorno  (bronzepoka 
trumpeto): 140-1 
praktikejo; ĉambro por 
manlaboroj: 72-47-85 
prammodulo: 393-71 
pramo: 390-5 
pramokablo: 370-50 
pramŝipo, motorpramo: 370-51 
precesio kaj nutacio; moviĝo 
de ĉiela poluso: 4-24 
precipitaĵoj: 8-18-19 
pred-alporto: 239-41 
predikeja ŝtuparo: 148-18 
predikseĝa antaŭtuko: 148-20 
predikseĝo; katedro: 148-19 
predikseĝo: 151-21 
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preĝbenko: 199-25 
preĝeja benko: 148-28 
preĝeja fenestro: 148-14 
Preĝeja orgeno; tuborgeno: 
144-1-53 
preĝeja portalo; preĝeja pordo: 
149-16 
preĝeja servisto; pedelo; 
sakristiano: 148-26 
preĝeja sonorilo: 149-9 
preĝeja tegmento: 149-11 
preĝeja turo (se aparta 
konstruaĵo:  kampanilo): 149-2 
preĝeja vizitanto; paroĥano 
(ĉiuj kune:  preĝeja 
komunumo): 148-29 
Preĝejo I: 148 
Preĝejo II: 149 
Preĝejo III: 199-150 
Preĝejo IV (sakralaj 
konstruaĵoj): 151 
preĝejo: 149-1 
preĝejo: 18-16 
preĝejovizitanto: 149-17 
preĝoniĉo; ĥorniĉo; mihrabo: 
151-20 
prem-blova metodo: 317-42 
premaer-manometro: 364-50 
premaer-mezurilo: 348-70 
premaera aŭ pneŭmata cilindro: 
286-47 
premaera aŭ pneŭmatika 
tekniko: 282-30 
premaera duala svingopordo: 
347-49 
premaera dukto: 291-5 
premaera hoso: 350-21 
premaera instalaĵo: 347-18 
premaera konekto: 348-53 
premaera konekto: 367-20 
premaera niplo: 305-58 
premaera rapidŝaltilo: 304-34 
premaera rapidŝaltilo: 305-55 
premaerbotelo; premaerujo:  
93-19 
premaerbotelo: 82-80 
premaere malkargebla 
silovagono: 367-18 
premaerujo: 123-37 
premaerujo: 282-34 
premaerujo: 291-4 
premaerujo: 299-21 
premaerujo: 305-56 
premaerujo: 80-17 
premaerujo: 80-50 
premakva dukto: 371-46 
premakva reaktoro, nuklea 
reaktoro (nukleenergiejo, 
atomenergiejo): 306-24 
premakva tubo: 371-56 
prembandaĝo: 26-19 
prembrako: 159-61 
prembrako: 253-17 

prembrako: 336-30 
prembutona bordero: 38-46 
prembutono: 68-43 
prembutonoj: 357-67 
prembutonoj: 403-12 
premcilindroj: 317-32 
premdukto al hidrogenujo:  
393-55 
premdukto al oksigenujo:   
393-58 
premdukto: 137-54 
premdukto: 80-16 
premdukto: 80-49 
premdukto: 82-41 
premfiksa aparato: 285-51 
premfiksilo kun pedalo: 336-9 
premfiksilo: 410-37 
premformado: 317-45 
premgardilo: 80-47 
premgasa liversistemo: 391-58 
premgasujo: 31-8 
premgasujo: 391-31 
premheliumaj boteloj: 391-13 
premilo: 337-13 
preminjekciilo por kontrastigaj 
injekcioj: 32-16 
premkaldrono: 137-55 
premkareskuseno; ludkuseno: 
71-37 
premkonekto: 220-11 
premkonservujo: 306-42 
premkuseno: 253-16 
premlagro: 377-67 
premlagro: 67-60 
premmezurilo de premaerujo: 
93-6 
premmuldilo: 317-30 
premolea dukto de turbina 
kompresoro: 343-60 
premomarmito; vapormarmito: 
48-7 
prempiŝto: 286-56 
premplato: 253-15 
premplato: 286-33 
premplato: 324-11 
premplato: 336-23 
premrado: 336-22 
premredukta valvo: 294-5 
premregilo: 159-38 
premregilo: 159-62 
premregulilo: 282-37 
premrezista ŝelo: 66-66 
premrezista ŝelo: 67-55 
premrezista ŝelo: 67-76 
premrula bobenilo: 325-39 
premrulilo: 268-52 
premrulo: 281-54 
premrulo: 321-27 
premrulo: 325-42 
premrulo: 333-6 
premruloj: 321-3 
premskalo: 338-5 
premstango; kverstango: 72-49 

premstango: 412-10 
premŝaltilo: 345-37 
premŝaltilo: 403-23 
premŝaltilo: 404-34 
premŝraŭbo: 285-32 
premŝraŭbo: 301-37 
premŝraŭbo: 336-21 
premŝuo: 286-48 
premtablo: 331-9 
premtrabo: 338-3 
premtransforma modulo: 32-33 
prenilo: 303-51 
prenilo: 303-56 
prenmanieroj ĉe rekado: 113-
40-46 
prenotruo: 410-33 
prentruo: 123-13 
prepara fazo: 24-28 
prepara varmigo de la 
instrumentoj ĝis termio (korpa 
temperaturo): 28-4 
preparado de malto 
(maltigo): 246-1-41 
preparejo kaj sterilizejo: 31-
26 
preparo al presado: 327-9 
preparo de krudmaterialoj : 
325-1-23 
preparo de la mursurfaco: 
281-1-17 
preparpaŝo al pirueto: 135-25 
prepartablo: 73-17 
prepucio: 23-84 
preri-indiano: 160-3 
presareo aŭ kompostareo: 338-62 
presblok-ŝanĝa magazino: 292-34 
prescilindro: 334-28 
prescilindro: 334-39 
presfilmo, pretbilda plako:  
327-25 
presfilmo: 329-33 
presfoliego: 333-7 
presforma cilindro: 334-46 
presformo: 159-32 
presformo: 334-20 
presformo: 334-29 
presilframo: 292-22 
presilo kun kluĉebla 
mandreno: 292-17 
presilo por konteltiro: 413-11 
presistino: 327-26 
presisto: 159-35 
preskribita mezuro: 302-57 
preskriboj pri pakaĵgardado: 
358-37 
presota paperrulaĵo: 333-18 
presotaj foliegoj: 333-13 
prespasto: 321-34 
presplata cilindro kun 
presplato: 333-4 
presplata cilindro: 333-24 
presprovaĵo: 159-43 
presrulo: 159-40 
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presstego: 334-8 
presŝablono: 321-37 
presto (rapide): 139-28 
pretaj (riparitaj ŝuoj): 253-1 
pretaj staploj: 301-43 
preteclumo: 412-71 
pretelemento: 369-58 
preterpasanta ŝipo: 376-64 
preterpasantino; promenantino: 
79-33 
preterpasanto: 79-17 
preterpasantoj: 414-39 
preterpasejo: 371-31 
Pretigita tablo: 53 
Pretigo de ofsetaj presplatoj: 
332 
pretigo de presformo 
(kopiado de presŝablono): 335-
1-23 
pretigo de presŝablonoj: 329-
10 
pretpansaĵo; leŭkoplasto: 27-47 
pretrula laminilaro: 301-46 
prezentado de la 
balotrezultoj: 70-16-18 
prezetikedo: 83-27 
prezidantaro: 69-1, 2 
preztabulo: 350-1 
priklado (transplantado): 
206-5 
priklitaj plantidoj: 207-23 
prilaborita betonkovraĵo: 355-19 
prilaboro de reŭzeblaj 
materialoj: 81-30 
prilaboro de rubpapero: 325-
19-23 
priluma cilindro: 329-2 
priluma kesto: 332-25 
priluma lampo: 335-3 
priluma optiko: 264-7 
priluma spegulo: 16-60 
priluma surfaco: 330-35 
priluma tunelo: 264-6 
prilumado de instrumento-
panelo: 351-31 
prilumado de lumsentiva, 
gelatenizita pigmentopapero: 
335-1 
prilumilo: 406-40 
primara (natria) cirkvito: 306-2 
primara bobeno (alttensia 
volvaĵo): 305-18 
primara cirkvito: 67-65 
primatoj: 186-15 
primoj: 167-13 
primolo: 194-8 
princa krono: 62-42 
principo cilindro kontraŭ 
cilindro: 334-36 
principo de la elektronika 
kvarchorloĝo: 262-36 
principo de ofseta presado: 
333-1 

principo faco kontraŭ cilindro: 
334-23 
principo faco kontraŭ faco: 
334-13 
printaĵo aŭ presaĵo: 408-12 
printaĵo aŭ presaĵo: 411-52 
printaĵo sur kopipapero: 270-20 
printaĵo: 406-72 
printempa amanito: 197-12 
printempa ekvinokso 
(printempa punkto) (komenc-
iĝo de la printempo): 3-6 
printila paperrulo: 315-6 
printilkapoto: 315-10 
printilo  aŭ presilo por 
kolorfotoj: 270-19 
printilo aŭ presilo: 348-9 
printilo aŭ presilo: 408-11 
printilo aŭ presilo: 411-51 
printokapo: 314-14 
printopapero aŭ prespapero: 
408-13 
pripluva maŝino por vastaj 
surfacoj: 220-27 
pripluvila komputilo: 220-39 
pripluvilo: 220-38 
priserva modulo: 391-54 
priserva modulo: 392-38 
priserva pasponto: 371-81 
prisma relo (gvidrelo): 285-61 
prismo: 329-17 
pritraktado de koaksigeja 
gaso: 309-16-45 
pritranĉita cigaro: 259-4 
procentobutono: 410-29 
procentskalo: 330-7 
procesia bombisko: 235-15 
procesia kruco: 148-47 
procesia kruco: 149-42 
procesia standardo; preĝeja 
standardo: 149-44 
procesiaj raŭpoj: 235-17 
procesiantoj: 149-51 
procesio: 149-42-51 
proceza blokskemo: 229-8 
proceza fluskemo: 229-9 
prociono; lavurso: 186-12 
produktadestro; direktoro de 
produktado: 131-26 
produktado de amonia sulfato: 
309-35 
produktado de celulozo: 325-
12-18 
produktado de flosvitro 
[skemo]: 317-12 
produktado de kruda fenolo: 
309-41 
produktado de krudlignaĵo 
(lignoŝlifaĵo): 325-3-11 
produktado de sulfata acido: 
309-34 
produktoŝarĝejo: 298-42 
profilframo: 218-45 

profiliga ŝablono por 
pokalpiedo: 317-65 
profiligita plandumo: 118-50 
profilkolono: 268-45 
Profiloj, ŝraŭboj kaj 
maŝinelementoj: 296 
profilplandumo: 58-19 
profiltuba framo: 286-35 
profunda dekoltaĵo: 36-29 
profunda ronda dekoltaĵo: 36-80 
profunda telero; suptelero: 53-6 
profundalĝustigo de akriga 
disko: 311-46 
profundbato; subzona bato 
(malpermesita): 117-34 
profundecoskalo: 379-62 
profundfosa fosilego: 271-82 
profundgravuritaj, ne presantaj 
partoj: 331-43 
profundmara baseno: 11-17 
profundmara fosego: 11-18 
profundmara grabeno; 
profundmara rifto; fosego: 11-21 
Profundmaraj animaloj: 187 
profundmezura palpilo: 302-68 
profundmezurilo: 293-61 
profundmodifilo de la 
labortablo: 286-19 
profundo de hipocentro: 12-25 
program-afiŝo: 83-36 
program-restariga butono: 267-6 
programada butono: 401-57 
programaro por cifereca 
postsonigo: 132-33 
programebla rapidtranĉa 
maŝino: 337-15 
programebla ritmilo: 30-21 
programeblaj komandoklavoj: 
315-24 
programeblaj lanĉbutonoj: 407-44 
programgvida tablo: 70-10 
programistino: 411-17 
programo; programkajero; 
programlibreto: 136-15 
programsurfaco de PKK: 
315-26 
projekcia kupolo: 5-23 
projekcia objektivo: 133-35 
projekcia objektivo: 270-41 
projekcia tablo: 73-13 
projekcia vando; ekrano: 69-8 
projekciado: 132-42 
projekciaj kaj observaj 
fenestroj: 133-15 
projekciejo: 133-12 
projekciekrano: 72-17 
projekciila kapo: 133-54 
projekciilo de la planetario: 5-25 
projekciilo de vidbildoj: 263-56 
projekciilo por diapozitivoj 
aŭ lumbildoj: 266-72 
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projekciilo transkapa; 
retroprojekciilo; projekciatoro: 
74-7 
projekciilo : 270-39 
projekciisto: 133-20 
projektoskizo: 157-43 
proksim- kaj regiontrafikaj 
veturiloj: 362-1-29 
proksimtrafika trajno  [flanka 
vido]: 362-1 
proksimume egala al (signo de 
proksimumeco): 168-17 
promenantino: 84-74 
promenanto: 84-26 
promenbastono uzata kiel 
turniketo: 26-18 
promenbastono: 49-6 
promenejo: 377-27 
promenferdeko: 377-22-27 
promenjaketo: 34-5 
promenkajako; plezurkajako: 
99-5 
promenpupo: 87-50 
promensalono; fojero: 136-13 
promenvestoj; 
promengarnituro  (3-7): 34-2 
propangasa lutaparato: 278-5-7 
propangasa lutilo, martela 
lutilo: 278-5 
propeno: 322-41 
propileo, pordokonstruaĵo kun 
antaŭhalo: 153-8 
proporciocirkelo: 158-2 
propra frakcio [2: dividato aŭ 
numeratoro; frakcistreko; 3: 
dividanto aŭ denominatoro]: 
167-15 
propulsa modulo: 397-7 
propulsilo: 391-33 
propulsilo: 392-20 
propulsiloj: 391-18 
propulsiloj: 391-3 
proscenia lumĵetilo: 137-21 
proscenio; antaŭscenejo: 153-60 
prospekto: 414-20 
prospektobretoj: 414-19 
prospektujo: 395-11 
prostato: 23-90 
proteza dentaro (elprenebla): 
29-21 
protokolisto; protokolanto: 
117-48 
protokolisto: 110-24 
protokolo pri aksmezurado: 
348-12 
protokolprintilo: 348-22 
protokolprintilo: 348-35 
protono: 1-40 
protono konsistanta el 2 
suprenkvarkoj kaj 1 
subenkvarko: 1-14 
protoplasmo: 176-6 

protuberancoj (erupciaj 
gasnuboj): 4-43 
provaĵ-apartiga instalaĵo: 299-10 
provaĵskatolo (kun luketo por 
observi la bakprocezon): 316-2 
proviza ŝipo; servoŝipo de 
klaso "Luneburgo" [Lüneburg]: 
66-93 
provizaj ĉeloj kun poleno: 230-46 
provizaĵejo: 377-57 
provizdamaĝaj insektoj: 233-17 
provizejo: 147-13 
provizejo: 299-6 
provizestra kontoro: 377-45 
provo (ĉi tie: operprovo): 
136-24-30 
provtuba rako: 324-28 
provtubo: 173-34 
pru-ankro: 66-39 
prua bilĝo: 67-80 
prua ferdeko: 377-48 
prua flago: 377-54 
prua kastelo; teŭgo: 67-45 
prua masto: 375-8 
prua radekipaĵo: 393-31 
prua remisto: 99-11 
prubufro: 383-17 
pruferdeko: 375-13 
pruflaga masto: 377-53 
pruhelico: 384-33 
prukamero: 383-18 
prukastelo aŭ antaŭkastelo: 372-19 
pruna kukaĵo; prunokuko: 75-6 
pruneloj: 192-29 
prunelujo; prunelarbusto: 192-27 
prunfolio: 212-25 
prunkerno: 212-27 
pruno: 212-24 
prunta sekcio kaj katalogejo: 
74-17 
pruntomonitoro, komputilo por 
registrado de pruntitaĵoj: 74-19 
pruntotablo: 74-18 
prunujo, prunarbo: 212-22 
pruo: 378-77-83 
pruoklapo: 393-21 
pruondo: 377-81 
pruoramplo: 66-90 
prupordo: 375-30 
prurado: 386-40 
prustaja distreĉilo: 100-4 
pseŭdofumtubo: 375-16 
pseŭdomelduo: 234-30 
psiĥrometro: 10-52 
psilo; serpentoĵonglisto: 161-45 
pubia simfizo: 23-78 
pubio: 20-26 
publaŭso, ftiro: 233-40 
publika konstruaĵo: 17-53 
publika konstruaĵo: 18-2 
publika krano: 390-27 
publika provizado per 
trinkakvo: 80-1-23 

publika telefono: 358-13 
publika telefono: 359-23 
publikaj necesejoj: 95-6 
publiko; spektantaro: 124-70 
publikservaj indikiloj : 390-
25-30 
pubo kun pubharoj: 19-51 
puco*: 157-42 
pucportilo*: 276-71 
pudelo; etstatura:  nana pudelo: 
223-10 
pudrujo kun talkopudro por 
beboj; pudroŝutilo: 33-14 
pudrujo: 51-31 
pudrujo: 57-34 
pufblovilo: 284-10 
pufkombineo: 37-33 
pufmaniko: 36-92 
pufpantalono: 124-37 
pugno: 19-63 
pugnopeniko: 282-25 
pugnopilkado: 110-29-37 
pugnopilkanto; 
pugnopilkisto: 110-33-35 
pugnopilko: 110-36 
pugnujo; pugna ganto: 39-49 
pulardo: 252-67 
Pulbazaro.: 127 
pulia levilo: 271-91 
puliaro: 298-4 
pulma arterio (kun vejna 
sango): 21-11 
pulma arterio: 23-68 
pulma vejno (kun arteria 
sango): 21-12 
pulma vejno: 23-69 
pulmarteria valvo: 23-63 
pulmaŭtomato: 93-18 
pulmo (9, 10): 23-8 
pulmoj: 21-13 
pulmonario; pulmoherbo: 195-7 
puloverbluzo: 38-60 
pulovero: 34-49 
pulpo, fruktokerno: 211-61 
pulpokanalo: 22-40 
pulsanta vakuolo, organeto: 
176-7 
pulsatilo: 193-5 
pulshorloĝo por mezurado de 
korpulsoj: 112-18 
pulsilo: 228-32 
pulvorkolektujo: 260-45 
pulvorpeniko: 261-18 
pulvoŝargo: 240-57 
pumika kavobriko: 272-24 
pumikdisko: 253-7 
pumperniklo: 251-55 
pumpila bordero; pumpilsoklo: 
80-65 
pumpila elterigo: 298-29 
pumpilaro: 299-22 
pumpilejo (maŝinejo): 378-34 



Indekso – Kompleta. 

Bildvortaro  Paĝo 111 el 156 

pumpilhoso por normala fuelo 
(normala benzino) kun 
oktannombro 91-350-35 
pumpilhoso por super-plus-
fuelo kun oktannombro 98-
350-37 
pumpilhoso por superfuelo 
(eŭro-Super) kun oktannumero 
95-350-36 
pumpilkonekta tubarko: 220-10 
pumpilkrano (pumpilpistolo): 
350-39 
pumpillevilo: 236-35 
pumpilnumero: 350-34 
pumpilo de servostirado: 343-12 
pumpilo kaj dukto de nutra 
akvo: 306-15 
pumpiloj (por vakuigi la 
vakuokameron): 2-52 
pumpiltubo: 80-64 
punareo; 16-metrejo: 107-4 
punĵetlinio: 108-16 
punktilo, punktostampilo:   
287-31 
punktilo, punktostampilo:   
293-71 
punktluma kopilampo, 
metalhalogena lampo: 332-21 
punktluma lampo: 335-4 
punkto [P1 kun koordinatoj (x1; 
y1); P2 kun koordinatoj (x2; 
y2)]: 170-8 
punkto dissekcanta g2 en du 
duonrektojn, sekcopunkto de g1 

kaj g2, vertico de 8-169-1 
punkto: 164-18 
punktocela ajuto kun ronda 
broso: 56-95 
punktoj en la 
koordinatsistemo: 170-8-10 
punktoj: 90-32 
punktokomo: 164-21 
punktostampilo (punktilo): 
159-15 
punktovelda ŝalmo: 295-23 
punktoveldado: 295-22 
punpunkto; 11-metropunkto: 
107-6 
punŝoto; 11-metra ŝoto: 107-41 
puntaj ornamaĵoj; 
puntobordero: 36-83 
puntaj surmetaĵoj; puntaj 
ornamaĵoj el kotono: 36-94 
puntokolumo: 37-35 
pupĉareto (11, 12): 55-10 
pupilo: 22-51 
pupitra ŝoviĝo (pupitra faŭlto): 
13-11 
pupitra tegmento: 45-21 
pupitra tegmentoluko: 274-6 
pupitro por interklinkadoj:  
357-63 
pupitro: 376-61 

pupitro: 413-14 
pupo (barelforma): 233-4 
pupo; krizalido: 183-13 
pupo: 127-13 
pupo: 175-21 
pupo: 230-40 
pupo: 233-22 
pupo: 233-25 
pupo: 55-11 
pupoĉareto: 71-25 
puposidĉareto: 71-30 
purakva cisterno: 80-13 
puriga aŭtomato por tradicia 
purigado: 261-30 
puriga centrifugilo: 229-12 
puriga cilindro: 321-43 
puriga likvo: 263-41 
puriga sitelo; plankopuriga 
sitelo: 56-58 
puriga subtubo en la ellastuba 
genuo: 343-71 
puriga ŝnuro: 240-64 
puriga vergo: 240-61 
purigaj cilindroj kun levbendo: 
217-73 
purigilo: 246-36 
purigitaj boteloj: 247-16 
purigo de malvarmigenzo:  
306-20 
purpuragordo: 268-46 
puŝbutonoj kaj kombinbutonoj 
por mana registrado: 144-46 
puŝĉaro: 359-33 
puŝduzoj: 6-21 
puŝforno: 301-44 
puŝilo: 143-30 
puŝo kun antaŭenpaŝo: 117-4 
puŝradio: 12-26 
putforna gruo (tenajla gruo): 
301-22 
puto: 220-15 
puto: 80-40 
putotubo: 13-28 
puzlero; ĵigero: 71-10 
puzlo; ĵigo: 71-9 
PVC-plandumo: 58-2 
rabetilo, rabetrabotilo: 285-25 
rabobesta kaĝo, rondkaĝo: 125-49 
rabobestoj (13-27): 185-12 
rabobestoj (2-14): 186-1 
rabotaĵo, prilaborata tabulo: 
285-34 
rabotilo: 273-64 
Rabotiloj (permana rabotilo): 
285-15-28 
rabotosplitoj: 285-40 
rabotostablo: 285-29-37 
rabototablo: 303-11 
rada pistilo: 313-9 
rada ŝarĝmaŝino: 312-6 
radaksa transmisiilo: 366-28 
radakslagro: 345-89 
radakso: 366-3 

radakso: 367-3 
radar- kaj armilgvida turo: 66-56 
radara nazo; radarkupolo: 64-10 
radaranteno: 377-8 
radaranteno: 380-58 
radaranteno: 66-36 
radaranteno: 67-29 
radaranteno: 67-48 
radaranteno: 67-8 
radaranteno: 67-91 
radarantenoj por pafgvidado: 
66-51 
radarbildo: 379-29 
radarejo; radarkupolo: 66-77 
radarejo: 66-52 
radarekrano: 379-10 
radargvidata rapidpafa kanono 
65-mm-a: 66-54 
radargvidata universala kanono 
127 mm-a en pafturo: 66-47 
radarindikilo: 379-9 
radarkupolo: 67-49 
radarmasto: 379-28 
radaro: 379-26 
radarreflektoro por birado: 10-58 
radarturo: 67-31 
radbremso: 245-9 
radcilindro: 345-68 
radeto; stirrulilo: 56-85 
radetoj; ruliloj: 123-82 
radiadomezuriloj: 2-1-23 
radiadŝirmilo el betono kaj 
plumbo: 1-66 
radiara krono; radiokrono: 199-37 
radiatora ripo: 279-21 
radiatoro (de centra hejtado): 
279-20-24 
radiatoro: 308-14 
radiatoro: 46-81 
radiatoroj de enŝipa 
energiprovizo: 392-44 
radiatororipoj: 46-82 
radiilo: 28-19 
radika kanalo: 22-42 
radikdornoj: 188-88 
radikfruktoj : 221-38-47 
radikharetoj: 221-18 
radikharo: 188-19 
radikhava juna planto; 
enradikiĝinta juna planto 
(ŝoso): 206-17 
radikkalkulo (radikigo) [la 3-a 
radiko de 8 estas 2; 8- 
radikigato; 3- radikindico, 3-a 
radiko, kuba radiko;√:  radikilo 
aŭ radiksigno; 2- radikvaloro]: 
168-2 
radiklevilo: 29-43 
radiko: 206-21 
radiko (pivotradiko): 221-45 
radiko kun fruktoj: 201-43 
radiko; dentoradiko: 22-33 
radiko: 188-16 
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radiko: 221-17 
radikoj: 188-84 
radikripo: 104-8 
radio (duonrekto): 169-20 
radioamplifilo, amplifilo kun 
integrita radioricevilo: 401-10 
radioanteno: 351-25 
radioantenoj: 399-5 
radiobira kadroanteno 
(biranteno): 377-5 
radiobloko: 262-45 
radioĉambro: 377-12 
radioelsenda turo; antenoturo: 
17-32 
radiofasko; fasko de 
duonrektoj: 169-19 
Radiofonio I: 398 
Radiofonio II (radiofonio kaj 
televizio): 399 
Radiofonio II (televida teĥ-
niko): 400 
radiokompaso: 386-5 
radiokomunikilo; sendricevilo: 
68-33 
radiolario; radiulo (ĉi tie:  la 
silicia skeleto): 176-3 
radiometro: 10-71 
radioregata modelflugigo: 
103-77 
radioricevilo: 402-50 
radiosonda ekipaĵo: 10-55 
radiostudio: 398-1 
radioŝirma muro: 306-77 
radiotelefona kaj -navigacia 
aparato: 386-22 
radiotelefona mikrofono: 386-39 
radiusa arterio: 21-21 
radiusa karpa fleksoro: 21-40 
radiusa nervo: 21-29 
radiusa preno: 113-45 
radiusa rando de la mano: 19-70 
radiuso de kurbo: 169-22 
radiuso: 169-47 
radiuso: 20-17 
radmovebla betonmiksilo: 
355-26 
rado de rega ŝaltkombinilo: 
365-20 
rado de rega ŝaltkombinilo: 
366-12 
rado kun gutoprofila radrondo: 
340-26 
rado kun interna dentaĵo: 296-95 
radoplato: 348-36 
radotrogo: 245-39 
radringa balancilo; 
pneŭobalancilo: 87-7 
radrondo: 339-21 
radrondo: 342-29 
radrondo: 344-30 
radrondo: 345-83 
radruliĝo sur trabo; flanka 
ruliĝo sur trabo: 114-21 

radŝirmilo (relpurigilo): 351-11 
radvelado: 95-7 
rafaneto: 209-15 
rafanistro : 214-21-23 
rafano: 209-16 
rafia ligaĵo: 206-36 
rafina kuvo: 317-4 
rafio (basto): 289-29 
raglana maniko: 38-39 
rajdakrobatoj: 125-24 
rajdanta knabo: 85-18 
rajdanto; glitpezilo: 172-32 
rajdbesto: 162-2 
rajdetikedo: 411-6 
rajdkaskedo: 105-15 
rajdoseloj: 226-37-49 
rajdvipo: 105-24 
rakedo; tenisbatilo (25, 26): 
109-24 
rakedotenilo: 109-25 
rakelo* aŭ troaĵforigilo: 325-43 
rakelo*, troaĵforigilo: 324-5 
raketa kabloĵetilo: 384-1 
raketkontenero: 66-71 
raketlanĉa rapidŝipo de klaso 
143-66-75 
raketlanĉa rapidŝipo de klaso 
148-66-69 
raketo (misilo): 63-52 
raketo; raketpetardo: 124-50 
raketo: 384-2 
raketolanĉa sistemo (raketo-
lanĉilo) SF Lance: 63-49 
raketolanĉilo 110 SF 2-63-55 
raketoleva ekipaĵo: 63-53 
raketotubo: 63-57 
raklo*, farbodeŝovilo: 321-29 
rako de aparataro: 401-2 
rako kun son- kaj bildaparatoj: 
399-14 
rako por provtuboj: 173-35 
rako por ungventotuboj: 27-36 
rako: 228-12 
rambatilo: 382-49 
ramplebla vagonkargadareo: 
367-36 
ramplo, veturdeklivo: 272-41 
ramplo: 348-2 
ramplo: 382-20 
rampofazeolo, fazeolo sur 
stango: 204-29 
rampofloro; rampofolio: 154-24 
rampopiedo; abdomenpiedo: 
176-37 
rampoturo: 87-6 
rampuloj; reptilioj: 182-27-41 
ramturo: 382-48 
ramuro, kornaro: 241-32 
ramuro, kornaro : 241-6-13 
ramvando: 272-17 
randaĵpinĉilo: 253-38 
randaĵtranĉilo: 253-48 
randlato: 245-4 

randmarĝeno: 338-60 
rando en tukoplekto: 323-24 
randoformoj de folio: 188-47 
randstampilo (por ornami la 
randon): 59-19 
randtabulo: 273-96 
randtabulo: 99-40 
randtraba ŝelaĵo: 272-12 
randtrabo: 272-3 
randumita breto: 273-95 
rangifera sledo: 161-20 
rangifero; boaco; norda cervo: 
161-21 
ranĝisto: 360-24-28 
ranĝlokomotivo: 360-23 
ranpozo; ranteno: 103-53 
ranunkolo: 193-8 
rapidakvujo; torentoludo: 
85-36 
rapideca antaŭsignalo por 
indiki atendeblan konstantan 
malrapidveturan lokon: 357-43 
rapidecindika nombro [3- 
maksimuma rapideco 3x10=30 
km/h]: 357-37 
rapideckontrolo: 68-15 
rapideclimiga stango: 380-34 
rapidecregulilo: 332-29 
rapidecsignalo komence de 
konstanta malrapidvetura loko: 
357-44 
rapidecŝildo antaŭ konstanta 
malrapidvetura loko [5- 
maksimuma rapideco 5x10=50 
km/h]: 357-41 
rapidekzamenilo: 232-21 
rapidfermaj valvoj: 306-50 
rapidfiksa ĉuko: 285-54 
rapidfiltra instala ĵo: 80-9 
rapidhejta katodo: 400-25 
rapidluĝo; konkursluĝo: 121-12 
rapidlutilo: 287-58 
rapidmanipulebla pistolujo (por 
ebligi rapidagon): 68-36 
rapidneŭtrona bredreaktoro 
[skemo] (nuklea aŭ 
atomreaktoro): 306-1 
rapidometro (bicikla 
komputilo): 340-33 
rapidometro kun 
foliegnombrilo: 334-49 
rapidometro: 341-10 
rapidometro: 341-25 
rapidometro: 342-39 
rapidometro: 344-60 
rapidometro: 351-32 
rapidometro: 363-40 
rapidometro: 365-35 
rapidometro: 366-9 
rapidometro: 386-2 
rapidsega maŝino, arka 
segmaŝino: 291-23-26 
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rapidsekiga premilo 
(varmpremilo): 268-63 
rapidsketilo; klapsketilo: 120-16 
rapidŝanĝa haspelo: 243-29 
rapidtrajna tendrotrena 
lokomotivo: 364-64 
rapidumomanilo: 341-36 
rapidumpedalo: 342-50 
rapidumstango: 343-79 
rapidumŝanĝa levilo: 342-32 
rapidumŝanĝilo kun montaj 
rapidumoj: 106-27 
rapidvoka butono: 396-20 
rapirado: 111-1-17 
rapirklingo: 111-45 
rapiro, pikarmilo: 111-11 
rapirpinto: 111-46 
raporto de korespondanto:  
165-19 
raspa simfito: 222-13 
raspstipa boleto; betulfungo: 
199-22 
rastileto: 89-22 
rastilo: 203-5 
rastilo: 208-4 
rastilpioĉo: 208-7 
rastrum-magazeno: 330-9 
rastruma kli ŝo: 331-38 
rastrumangulo: 326-19 
rastrumbilda komputilo 
(rastrumbilda procesilo, RBP) 
por transformi literojn, 
grafikaĵojn kaj bildkoderojn en 
bilderojn aŭ rastrumerojn: 327-13 
rastrumer-nombra ŝablono: 
329-36 
rastrumero, kliŝpunkto: 331-39 
rastrumlarĝo: 326-20 
rastrumvaloro: 326-21 
raŝela* trikma ŝino: 320-38 
raŭpa boĝio: 355-11 
raŭpa bormaŝino: 312-9 
raŭpa buldozo: 354-24 
raŭpa ĉasio: 354-3 
raŭpa fosmaŝino: 312-8 
raŭpa rulekipaĵo: 217-79 
raŭpa skrapobagro: 354-7 
raŭpo de grosgeometro; 
arkrampa raŭpo: 211-7 
raŭpo de kampa grenmoteo en 
grajno: 233-29 
raŭpo de la dua generacio: 234-34 
raŭpo de la gamanoktuo: 234-52 
raŭpo de la unua generacio: 
234-33 
raŭpo de pomtordulo: 211-67 
raŭpo skeletiganta folion: 234-8 
raŭpo: 183-12 
raŭpo: 234-14 
raŭpo: 234-17 
raŭpo: 234-26 
raŭpo: 234-3 
raŭpo: 234-37 

raŭpo: 235-21 
raŭpo: 235-32 
raŭpo: 235-46 
raŭpo: 235-49 
raŭpo: 354-28 
raŭpotruo: 211-68 
raŭpveturilo; raŭpĉaro: 63-51 
Raŭtek-preno (por forigi 
akcidentulon el veturilo): 26-21 
ravino; rokfendego: 14-28 
razenaerumilo; gazonaerumilo: 
208-15 
razeno; gazono: 203-35 
razeno; gazono: 84-36 
raziltenilo: 258-40 
razotualetakvo; postraza akvo: 
57-30 
reaktorejo: 306-25 
reaktorkerno: 67-68 
reaktornacelo: 387-19 
reaktoro (reaktora premujo): 
306-3 
reaktoro: 387-18 
reaktoroj aŭ jetmotoroj : 388-
35-52 
reanimado (kormasaĝo): 26-32 
reardiga putforno: 301-21 
reardigo: 317-39 
reardigo: 317-47 
reaŭdiga laŭtparolilo: 398-8 
receptaklo; florfundo: 188-58 
recikliga instalaĵo: 81-29, 30 
recikligejo: 81-14-19 
redaktejo: 398-23 
redaktoro, televida ĵurnalisto: 
70-8 
redukta intertubo kun interna 
ŝraŭbaĵo: 279-41 
redukta intertubo: 279-39 
redukta transmisiilo: 388-61 
redukta transmisiilo: 67-61 
redukta tubarko: 279-49 
reduktilo de portanco aŭ 
levoforto: 385-38 
refaldita kolumo; koluma 
refaldaĵo: 35-28 
refilo: 373-72 
reflekta anteno: 379-27 
reflekta veŝto: 239-43 
reflekto-goniometro: 174-28 
refrakta teleskopo 2,2m: 265-1 
refraktaj prismoj: 264-13 
refraktometro: 263-42 
refreŝiga budo; trinkejo; 
trinkaĵbudo: 126-2 
refreŝigaj trinkaĵoj en 1,5-litraj 
reprenboteloj: 349-62 
refreŝigaj trinkaĵoj: 250-58 
reg- kaj reguligaj paneloj de 
trifazaj generatoroj: 305-3 
rega kaj reaŭdiga ekipaĵo: 398-3 
rega levilaro: 357-54 
rega ŝaltkombinilo: 363-37 

regajna instalaĵo por lavenzoj: 
309-37 
regaparato de mandrena 
presilo: 292-16 
regaparato: 263-38 
regaparato: 286-25 
regaparato: 331-29 
regata ĉenreakcio en 
atomreaktoro: 1-57 
regatto; boatkonkurso: 101-
14-24 
regbastono por regado, 
hidraŭliko kaj pelŝafto: 218-42 
regbutona konzolo: 395-38 
regbutonaro: 412-80 
regbutono de vigleckontrolilo: 
365-21 
regbutono de vigleckontrolilo: 
366-13 
regbutono por la priluma 
spegulo: 16-59 
regbutono; alvokbutono: 83-57 
regbutonoj: 331-15 
regbutonoj: 402-68 
regdrato: 356-30 
regeja konstruaĵo: 306-57 
regejo (2, 3): 137-1 
regejo: 299-32 
regejo: 304-3 
regejo: 305-1-10 
regejo: 306-48 
regejo: 354-2 
regejo: 360-29 
regelementoj: 305-8 
regelementoj: 67-69 
reghelico: 388-31 
regilo de aperturo por sektora 
diafragmo: 134-8 
regilo de kurentoinstenso: 88-11 
regilo por movebla tablo: 30-31 
regilo por stirhelico: 379-3 
regilo: 291-31 
regilo: 330-5 
regiloj de primara kaj 
sekundara enfokusigo: 5-12 
regiono de alta aerpremo; 
regiono de anticiklono 
(premalto): 9-7 
regiono de malalta aerpremo; 
regiono de ciklono 
(premomalalto): 9-6 
registra cilindro: 10-16 
registra cilindro: 10-20 
registra cilindro; registra 
tamburo: 10-5 
registra kaj aŭdiga amplifiloj: 
132-5 
registra paperrulaĵo: 32-35 
registra tamburo kun 
fotoregistra papero: 12-40 
registra terminalo: 395-5 
registra tirbutono: 143-46 
registra tirbutono: 144-6 
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registradpapero: 32-30 
registrilo: 10-42 
registrilo: 10-61 
registrilo por filmkasedo:    
132-45 
registrilo: 291-19 
registrilo: 330-12 
registro por melodia flanko: 
142-41 
registrobendo: 404-6 
registrobloko kun 
registroformularoj; bloko kun 
anoncformularoj: 78-12 
registrobutono: 401-94 
registrosimbolo: 404-48 
registroŝablono: 144-7 
registroŝaltiloj: 142-42 
registroŝranko: 411-2-6 
regkonektiloj por obturilo kaj 
memfokusado: 267-25 
regokabloj: 2-30 
regopulto de la sengasiga 
instalaĵo: 299-28 
regopulto: 247-1 
regopupitro: 300-71 
regorado por veturdirekta 
inversigo: 364-56 
regostango: 137-58 
regoturo: 104-30 
regoturo: 389-17 
regpanela klavaro: 294-23 
regpanelo de alttensiaj 
disbranĉiĝoj: 305-6 
regpanelo; regtabulo: 133-57 
regpanelo: 236-51 
regpanelo: 315-13 
regpanelo: 330-23 
regpulto: 229-11 
regpupitro (lumrega instalaĵo) 
kun eblo memori lumaranĝojn: 
137-2 
regpupitro : 305-2-8 
regpupitro: 306-83 
regraketaro: 392-41 
regrasigo: 318-8 
regŝafto: 302-32 
regŝaltilo: 351-28 
regula plurangulo; regula 
plurlatero; regula poligono: 
169-41 
regula sesangula tavoltajlo: 43-61 
regularo por trinkejoj; afiŝo 
kun regularo: 76-21 
reguliga modulo: 400-11 
reguliga pedalo por elektrod-
alpremo: 295-41 
reguligaj ruloj: 333-39 
reguligeblaj postbruligaj duzoj: 
65-18 
reguligilo de suĉpovo; 
reguligilo de suĉforto: 56-76 
reguligo de tornorapido: 302-5 
regulilo de fuelpremo: 345-9 

regulilo de premforto: 401-31 
regulilo de registra balanco: 
401-101 
regulilo de registronivelo:   
401-99 
regulilo: 392-4 
regulo de tri: 168-8-10 
regvalvo: 305-57 
regvalvo: 46-80 
reĝimbutono kun kontrollumo: 
403-14 
reĝimbutono: 407-38 
reĝimindikilo: 402-43 
reĝimŝaltilo: 269-28 
reĝina ĉelo: 230-48 
reĝinapartiga krado: 230-59 
reĝinkaĝo (por ekspedo): 230-55 
reĝisora asistanto: 131-46 
reĝisora asistanto: 137-43 
reĝisora libro: 137-41 
reĝisora tablo: 137-42 
reĝisorino: 131-20 
reĝisoro: 131-40 
reĝisoro: 137-40 
reĝo: 90-8 
reĝstajo: 373-13 
rekfosto: 113-9 
reklamafiŝego: 79-53 
reklamafiŝejo; reklamtabulo: 
79-36 
reklamafiŝo de speciala oferto: 
83-83 
reklamafiŝo: 263-21 
reklamafiŝo: 358-25 
reklamo: 165-21 
reklamrubando: 328-31 
reko: 113-7 
reko: 87-21 
rekonduko de tergaso 
(enpremado de densigita gaso 
por konservi la kuŝejan 
premon): 298-28 
rekonekta butono: 280-28 
rekrucita kruco: 199-69 
rekstango: 113-8 
rekta (boks)bato: 117-28 
rekta abdomena muskolo: 21-44 
rekta arenatro, rekta aveno: 
222-22 
rekta aŭ esplora galerio: 297-36 
rekta hokplatumo: 274-87 
rekta ĵeto: 123-14 
rekta padelo: 245-43 
rekta piko: 111-7 
rekta platumo: 274-86 
rekta pordhokingo: 293-58 
rekta steveno: 101-40 
rekta stirilo: 340-19 
rekta streĉpendo: 113-38 
rektaj krampoj: 164-34 
rektakorpa transkapiĝo sur 
grundo: 114-27 
rektangula planeo: 385-16 

rektangula plato: 43-64 
rektangula tajlo: 43-51 
rektangula volbita plato: 43-68 
rektangulo; ortangulo [ 90°]: 
169-9 
rektangulo; ortangulo, 
paralelogramo kun kvar ortaj 
anguloj: 169-34 
rektifilo: 291-30 
rektifilo: 331-2 
rektifilvagono: 363-4 
rektiga plato: 278-3 
rektkorpa dorsensalto sur 
saltotablo: 114-17 
rektkorpa kapsalto: 98-10 
rektkorpa salto: 98-11 
rekto g2: 169-1-3 
rektobordo, karakterizita de 
strandformiĝo kaj abrazio: 15-
10-18 
rektoj kaj anguloj: 169-1-15 
rektumo: 23-28 
rektumo: 23-74 
rektumoskopo     : 28-15 
rektumoskopo: 28-12 
rektumoskopo: 28-6 
rekvizitoj: 136-55 
relalmo: 356-3 
Reliefa presado (libro- kaj 
gazetopresado): 334 
reliefa presado per plata 
presformo: 334-12-34 
reliefa presado per ronda 
presformo: 334-35-51 
reliefe pregita kartonumero: 
413-29 
reliefiga slabo: 336-28 
religia standardo: 61-10 
reljunto : 356-11 
relkapo: 356-2 
relkomutila pezaĵo: 356-18 
relkomutila regmeĥanismo en 
ŝirmokesto: 356-35 
relkomutila signalilo: 356-19 
relkomutila trogo: 356-34 
relnivela trakpasejo: 17-25 
relo (fervoja relo): 356-1 
relo por rajdanto: 172-30 
relo: 2-37 
relo: 359-7 
relo: 368-10 
relospaco: 351-35 
relpiedo: 356-4 
relseĝo: 356-22 
relsidplato: 356-5 
relsplinto: 356-12 
relvojinspektisto: 356-44 
Remado kaj padelado: 99 
remboato (fiŝista boato): 243-6 
remboatoj: 99-14-16 
remburado, tegado de fotelo: 
287-59 
remburaĵo: 305-49 
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remburida sidilo: 361-21 
remburita aŭdilbendo; 
aŭdilarko: 73-36 
remburita brakapogilo por 
gantoprovo: 83-65 
remburita jako: 108-22 
remburita kolŝirmilo: 111-14 
remburita rando: 91-15 
remburita sidbenko: 77-39 
remburita ŝurando; remburita 
aperturo: 58-20 
remilingo: 99-26 
remilkolo: 99-33 
remilo: 243-9 
remilo: 372-5 
remilo: 99-12 
remilo: 99-16 
remiloj: 99-31-34 
remista sidilo: 99-25 
remisto: 99-10 
remistoj: 372-3 
remolado: 250-57 
remorka aspergilo por 
lupolkultivado : 236-19-23 
remorka ĉasio ĉe 
skeletomuntado: 291-28 
remorko: 238-49 
remorko: 291-10 
remparo, firma obstaklo: 105-19 
rempiedo; naĝpiedo: 178-8 
remtrejnisto: 99-18 
rena kaliko: 23-38 
rena pelvo; pjelo: 23-39 
rendevua radaranteno: 392-32 
renesanca Antikvo [Antiqua]: 
164-4 
renesanca arto: 154-42-45 
renesanca palaco (48-52): 
154-47 
renesanca preĝejo: 154-42 
renforma folio: 193-2 
renforma pelvo: 28-43 
renforma: 188-41 
renklodo: 212-28 
renoviga kupono aŭ talono: 
415-34 
Renovigebla energio I 
(elektrejoj) : 307 
Renovigebla energio II 
(domtekniko): 308 
rentgenamplifilo: 32-17 
rentgenaparato por fotado de 
renkontrastoj: 32-7 
rentgenasistantino: 32-12 
rentgenejo; iks-radiejo; 
rentgenstacio: 32-1 
rentgenekzamena tablo: 32-2 
rentgenkapo kun rentgentubo: 
32-19 
rentgenkasedorako; 
rentgenkasedujo: 32-3 
rentgenmonitoroj: 30-39 

rentgenradiado (iksradiado):   
1-65 
rentgentubo; radiadolumiga 
tubo: 32-8 
renversiĝa ŝirmilo: 346-13 
renversiĝa ŝirmilo: 354-27 
replenigebla tuĉkartoĉo: 314-41 
reprenita korektaĵo: 326-32 
reprodukta aparato por pura 
gisto: 247-6 
reprodukta kamerao kun 
ponta stativo: 330-1 
reprodukta stativo: 267-41 
Reproduktado de plantoj: 
206 
reproduktado per idbulboj: 
206-27 
reproduktado per stolonoj: 
206-14 
reptilejo: 86-30 
resaltigo: 114-36 
respondila butono: 396-44 
respondpeto per manlevo; 
respondpeto: 72-3 
restada etaĝo: 380-61 
restaĵrubujo por nereŭzeblaĵoj 
(griza rubujo): 81-6 
restoracia gasto: 358-45 
restoraciaj gastoj: 376-85 
restoracio (simile:  kafejo; 
manĝejo): 76-1-36 
Restoracio kaj vintrinkejo: 76 
restoracio: 390-21 
resuso; makako: 186-16 
resvinga spegulo: 267-18 
reŝarga butono por relanĉo de 
komputilo: 406-12 
ret-entirilo: 244-23 
reta brodaĵo: 254-22-26 
retadaptilo (Netzgerät) por 
elektronutro kaj ŝargo de la 
akumulatoro: 269-18 
retadaptilo: 406-2 
retenilo de bindospiralo: 412-75 
Reteto: 3-48 
retfosto: 109-12 
retfosto: 110-8 
retgravuraĵo: 159-54 
retikulo; mansaketo; 
vespersaketo; kondomujo: 130-13 
retino: 22-58 
retira risorto: 345-67 
retirebla objektivo: 266-15 
retirebla objektivo: 266-15 
retjuĝisto; retjuĝanto: 109-19 
retkablo: 397-29 
retkamerao: 407-9 
retkaptilo: 242-2 
retkomputilo: 398-5 
retkonektingo: 397-19 
retkonektingo: 407-7 
retmaŝo: 254-24 
retnodo: 254-23 

reto el oblikvaj kabloj 
(multkabla sistemo): 369-51 
reto, retvando: 244-5 
reto; tenisreto: 109-9 
reto: 361-35 
retofinaĵoj: 103-66 
retorto: 172-12 
retostreĉa tabulo: 244-11 
retoŝtrumpo: 37-40 
retpilkado; flugpilkado; 
volejbalo: 110-1-28 
retpilkanto; retpilkisto: 110-27 
retpilkludo; retpilkludaj 
agoj: 110-12-18 
retpilko; volejbala pilko: 110-19 
retpoŝta servilo: 405-10 
retrando: 109-10 
retrobutono: 401-74 
retrobutono: 401-89 
retrobutono: 402-19 
retrofrapa sorbilo (kaŭĉuka 
fustoĉapeto): 240-14 
retroklavo: 412-28 
retroprojekciilo (tagluma 
projekciilo) (11, 12): 73-10 
retroringo: 267-34 
retrospegulo: 341-26 
retrospegulo: 342-34 
retrospegulo: 344-14 
retsonda kablo: 244-12 
retsondilo: 244-14 
retstangeto: 254-25 
retŝaltilo: 401-33 
returniga buo: 101-17 
returniga buo: 102-27 
retuŝ- kaj muntotablo: 330-34 
retuŝisto ĉe korektado: 335-14 
retuŝkrajono: 329-32 
retuŝlato: 335-23 
retvolbo: 155-45 
reŭzebla solidfuela 
raketomotoro: 393-59 
reŭzemblemo; 
recikligoemblemo: 81-1 
revenanta ŝlimo kun boraĵeroj: 
299-43 
reversa ĉapelo; ĉapelo kun 
reverso: 42-26 
reverso de la germana monero 
de 1 eŭro: 60-28 
reversoj de eŭromoneroj: 60-
38-49 
revolvera tornomaŝino:    
302-38 
revolvera trutenajlo: 253-44 
revolverkapo: 302-40 
revolvero: 85-49 
revuobretaro kun revuoj: 74-13 
revuoj (magazinoj): 358-17 
revuoj (por pasigi la tempon): 
27-5 
revuoj: 349-66 
revuoj: 50-33 
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revuoj: 75-28 
rezerva fotilkorpo: 267-30 
rezerva fuelujo: 366-60 
rezervo de laborilmaterialoj: 
72-82-85 
rezervujflanka alfluo: 307-30 
rezervujo el vitrofibre 
firmigita poliestera rezino: 
283-20 
rezervujoj: 298-49 
rezistilo: 305-61 
rezultoj de balotado 
(antaŭkalkulo, provizora 
oficiala finrezulto) en elcentoj 
kiel kolumnaj diagramoj: 70-16 
rezultotabulo: 110-25 
rezultotabulo: 91-16 
ribo: 211-12 
ribo(bero): 211-14 
ribosomoj: 24-10 
ricevanteno por regokomandoj: 
397-4 
ricevilo: 10-63 
ricino: 198-14 
ri ĉe ornamita muro (10-12): 
155-9 
ridmevo: 178-17 
rifuza flanko: 302-61 
rigardinda dicentro: 213-5 
rigidiga ripo: 371-88 
rigilaro de barko: 373-1-72 
riglilo de ekranklapo: 407-19 
riglilo de la likvidkristala 
vidigilo; LKV-riglilo: 269-11 
riglilo de relkomutilo: 356-28 
riglilo: 402-4 
riglilogvida stifto: 293-48 
riglohoko: 293-45 
riglostifto: 409-23 
rikiŝisto: 161-35 
rikiŝo: 161-34 
rikoltantino: 231-11 
rilatigo kun nekonato x: 168-8 
rilatpara ekvacio (unuagrada 
ekvacio kun unu nekonato): 
168-9 
rimena eligilo por paralelaj 
faldoj: 338-13 
rimenaj etendruloj: 318-42 
rimenartikoj: 107-25 
rimendisko de akvopumpilo: 
343-55 
rimendisko de generatoro: 343-46 
rimenoj de grimpferaĵo: 118-55 
rimenringo: 240-5 
ringa fulmilo por makrofotado: 
267-31 
ringa gaseldukto: 300-57 
ringa kunturnilo: 302-55 
ringmurego: 147-15 
ringo por viro: 43-20 
ringo; boksareno: 117-35 
ringo: 43-4 

ringo: 60-27 
ringoekzercoj: 114-43-45 
ringofingro: 19-68 
ringofosto: 117-37 
ringoj; duringo: 113-4 
ringokajero: 72-42 
ringokalibrigilo: 260-24 
ringokalibrilo: 260-25 
ringomanilo: 123-74 
ringorondigilo: 260-26 
ringoŝnuro: 117-36 
ringoŝpina maŝino: 318-39 
ringoŝpinulo: 234-13 
ringreta fi ŝado: 244-20-23 
ringreto: 244-21 
ripa kartilago: 20-14 
ripaĵo (se rostita kotleto):    
249-46 
ripaĵo (se rostita:  bovida 
kotleto): 249-3 
riparata veturilo (traktoro): 
291-36 
riparkajo: 378-10 
ripetaĵo, kontinue ripetiĝanta 
desegno: 323-12 
ripetiga butono por la tuta KD: 
401-59 
ripetilo de antaŭsigno, 
lumsigno kun kompletiga lumo 
kaj sen ŝildo: 357-17 
ripetpafilo  (plurŝarga pafilo, 
pafilo kun magazeno): 240-2 
ripetsigno: 139-26 
ripita ŝtofo; krispa ŝtofo: 36-7 
ripo: 101-51 
ripo: 276-36 
ripo: 378-61 
ripo: 386-46 
ripo: 386-55 
ripo: 99-46 
ripozangulo; ripozejo:        
71-35-41 
ripozhaveno (vintra haveno): 
370-9 
ripoziga (malvarmiĝa) kuvo: 
317-15 
ripoziga kamero, rulaĵdolio: 
321-5 
ripoziga takto: 228-33 
ripozloko; ripozejo; ripozareo: 
97-32 
ripoztrapezo: 125-5 
risorta artiko: 314-70 
risorta dentofiksilo: 218-81 
risorta fajnalĝustiga arko: 314-71 
risorta forsaltilo: 114-14 
risorta malklapilo: 127-30 
risorta radforko: 106-28 
risorta skusorbilo: 345-82 
risorta tortoformo; kukmuldilo 
kun demetebla rando: 48-20 
risorthidraŭlika skusorbilo de la 
kupesuspensio: 218-35 

risorthoko: 118-17 
risorthoko: 118-47 
risorto de la oscila brako:    
220-23 
risorto: 12-32 
risorto: 293-53 
risortujo: 262-30 
risortujo: 317-23 
ritma sportgimnastiko kaj 
mangimnastiloj: 114-33-48 
rivalto: 137-25 
rivel-termometro: 268-8 
rivelaparato por 
antaŭtavolizitaj platoj: 332-31 
rivelita rulo: 335-13 
rivelkamera lampo: 268-21 
rivelkameraj instrumentoj: 
268-1-63 
rivelkuveto: 268-27 
rivelkuvo kun varmeta akvo: 
335-11 
rivelmaŝinoj en kopiejo: 132-29 
rivelskatolo aŭ riveldoso*: 268-1 
rivelskatolo, riveldoso*: 268-20 
riveltenajlo: 268-50 
rivera marenfluejo: 15-25 
rivera pejzaĝo: 14-1 
rivera perlokonko: 176-32 
riverbordo: 370-1 
riverbranĉo: 14-3 
riverbranĉo: 370-2 
rivereto; rojo: 14-9 
rivereto; rojo: 84-45 
rivereto: 17-80 
riverfundo; riverujo: 14-45 
Rivero kaj riverkonstrua ĵoj: 
370 
rivero: 14-38 
rivero: 17-76 
riverperkoliĝo; subteriĝo de 
rivero: 14-58 
rivervala pejzaĝo: 14-33 
rivolumetra sensilo: 348-62 
rivolumetro de motoro: 366-22 
rivolumetro: 344-65 
rivolumetro: 386-8 
rivoluregula ŝaltobrako de la 
ŝafto: 303-28 
rizgrajno: 221-30 
rizo (spiko): 221-29 
rizomo: 211-20 
ro-ro-instalaĵo: 382-16 
ro-ro-pramo  (pramo kun 
proprarada en/elŝipiĝo): 375-52 
ro-ro-ŝipo aŭ kamionŝipo: 382-17 
ro-ro-trafiko (trafiko kun 
proprarada en/elŝipiĝo): 381-39 
robinio: 189-70 
roboto: 87-41 
robotobrako de duobla 
telemanipulilo: 2-47 
robzono: 35-43 
rodeisto: 128-38 
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rodeo: 128-33 
rodeoĉevalo: 128-40 
rodo, markita akvosurfaco por 
ankrado: 380-37 
rododendra cikado: 234-27 
rododendro; alpa rozo: 196-2 
rodstero*, dusidila sportaŭto: 
346-27 
rojo; akvobarilo; akvofoso:   
86-27 
rojoj, drenkanaletoj: 15-48 
rokajlo*, rokoka ornamaĵo: 
155-13 
rokaĵ-siloj por stokado kaj 
homogenigo: 310-3 
rokaĵbedaj plantoj; kiel sedo, 
sempervivo, driado; aŭbrietio: 
203-8 
rokaĵbedo; rokaĵĝardeno; 
rokĝardeno: 203-7 
rokaĵrompilo en ŝtonminejo: 
310-1 
rokbloko: 145-42 
rokelstaraĵo; roklistelo: 118-13 
rokfendo (specoj:  rekta, kvera, 
diagonala): 118-3 
rokĝardeneto; rokaĵa bedo: 44-34 
rokmuro: 118-2 
rokoka arto: 155-9-13 
rokokapo: 118-9 
rokomuro (krutflanko): 13-47 
rokopeco: 392-14 
rokotubo; kamentubo: 118-8 
rokŝtonoj; naturŝtonoj: 96-17 
rokŝultro: 13-45 
rokteraso: 14-40 
rokteraso: 14-50 
romanika arto; romaniko: 
154-1-21 
romanika preĝejo: 154-1-13 
romanika volbosistemo:   
154-15 
romanikaj ornamaĵoj: 154-
19-21 
romba piramido: 174-23 
rombo-dekduedro; rombo-
dodekaedro: 174-7 
rombo, paralelogramo kun kvar 
samlongaj lateroj: 169-35 
romia arto: 153-67-74 
romia metalplumo: 163-25 
romiaj ciferoj: 167-1 
rompita fenestrovitro: 82-29 
rompita kruro: 26-12 
rompofronto: 312-4 
rompopecoj; fragmentoj; 
rubaĵoj; defalaĵoj: 72-63 
rompŝoviĝoj (rompŝovaj 
dislokiĝoj): 13-4 
rompŝovita faltmontaro: 13-23 
rond- kaj langformada maŝino: 
251-76 
ronda (natura) rando: 273-89 

ronda amboskorno: 290-13 
ronda balabroso: 353-12 
ronda buo: 380-19 
ronda buo: 380-31 
ronda enboteligilo: 232-9 
ronda fajlilo (ankaŭ:  
duonronda): 293-34 
ronda fajlilo: 260-47 
ronda fenestro; bovokulo: 154-12 
ronda guĝo: 159-6 
ronda kolaperturo: 38-62 
ronda kolaperturo: 39-23 
ronda kribrilo: 245-27 
ronda kuglo: 123-31 
ronda magazeno aŭ ŝargilo: 
266-73 
ronda medaliono: 158-36 
ronda peniko: 157-8 
ronda peniko: 282-24 
ronda pikadorĉapelo: 128-20 
ronda pleto: 54-35 
ronda presbloko: 292-37 
ronda ŝildo: 147-57, 58 
ronda ŝraŭbingo kun truoj:  
296-35 
ronda tendo; konustendo: 92-70 
ronda termometro: 332-4 
rondaj krampoj: 164-33 
rondbaza konstruaĵo (70-72): 
153-69 
rondbeka tenajlo: 280-57 
rondfolia kampanulo: 193-14 
rondfolia saksifrago: 193-1 
rondforma: 188-36 
rondfunda balono: 173-38 
rondfunda valo: 14-32 
rondgvidilo: 294-24 
rondigita ŝipopostaĵo: 372-25 
rondira kablo (porto- kaj 
trenkablo): 368-15 
rondira relo: 368-26 
rondkapa bolto (fendkapa 
bolto): 296-36 
rondkapa grifelo: 159-20 
rondkapa pinglo, bronza 
pinglo: 146-29 
rondligna amaso: 238-32 
rondligna eskalo: 87-11 
rondligno: 273-35 
rondmova reaktorgruo: 306-31 
rondnaza tenajlo: 279-65 
rondodanco: 230-33 
rondonombra juĝisto: 106-7 
rondotrunko: 273-83-86 
rondprofila trabo: 296-8 
rondripa boato: 102-28-30 
rondsvingado per du klaboj: 
114-37 
rondsvingo sur ansoboko:   
113-54 
rondŝpruciga ajuto: 236-15 
rondŝtalo: 272-80 
rondtrikilo: 254-36 

ronĝuloj (15-22): 184-14 
rosmaro: 185-25 
rostaĵo: 53-28 
rostaĵplado; viandoplado: 53-27 
rostataj kokidoj, rostaĵoj: 126-9 
rostilstango: 47-35 
rostimuna cisterno: 232-4 
rostimuna platfiltrilo: 232-8 
rostpano; toasto: 53-39 
rostro aŭ ramsteveno: 372-9 
rostro; suĉrostro: 56-79 
rostro: 175-62 
rostro: 184-24 
rotaci-akso; simetria akso: 174-4 
rotacia erpilo: 218-78 
rotacia falĉaĵordiga maŝino: 
217-35 
rotacia falĉaĵordigilo: 216-28 
rotacia falĉaĵsternilo: 216-26 
rotacia falĉmaŝino kun 
falĉaĵordigilo: 216-21 
rotacia forno: 310-14 
rotacia glazurmaŝino: 316-23 
rotacia kavopresado:        
335-24-31 
rotacia neĝforigilo: 367-17 
rotacia nilonfadeno: 208-52 
rotacia plurfarbe kavopresa 
maŝino por gazetoj: 335-24 
rotacia presmaŝino por 
gazetoj laŭ presprincipo 
cilindro kontraŭ cilindro:    
334-35 
rotacia pripluvilo  (44-45): 
208-43 
rotacia pripluvilo: 207-19 
rotacia pripluvilo: 220-20 
rotacia pripluvilo: 220-6 
rotacia pripluvilo: 44-39 
rotacia scenejo: 137-31 
rotacia ŝablonpresado, farbo-
trapresa metodo: 321-34-38 
rotacia ŝprucokapo: 208-44 
rotacia ŝtono (supra ŝtono): 
245-23 
rotacia tablo: 298-15 
rotacia tranĉdisko: 250-63 
rotacia tranĉilo, tranĉmaŝino: 
250-59 
rotaciaj aksoj kun dentoteniloj: 
218-80 
rotaciaj brosoj: 350-7 
rotacio de la terakso: 4-22-28 
rotanga fotelo; korbofotelo: 51-3 
rotango: 289-32 
rotora padelo: 307-2 
rotora subportilo: 388-23 
rotorbremso: 307-11 
rotorkapo: 388-13 
rotorlagro: 307-9 
rotoro; ĉefrotoro: 68-3 
rotoro: 104-36 
rotorpadelo: 388-12 
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rotortelero: 331-26 
rotortranĉilo: 238-26 
rouge – ruĝa – (ruĝaj nombroj): 
89-14 
roverskoluma bluzo: 35-33 
roverso pieda; (ĉe)pieda 
refaldaĵo: 36-56 
roverso; refaldo; roverskolumo: 
35-12 
roverso: 36-15 
rozarbeto: 204-22 
rozario: 199-30 
rozbero: 191-27 
rozburĝono: 213-16 
rozdorno: 213-18 
rozkolora: 166-4 
rozo; rozofenestro: 154-38 
rozo; ŝprucrozo; ŝpruckapo: 
207-28 
rozo: 241-33 
rozo: 241-7 
rozotajlo: 43-46 
rozotondilo: 208-50 
rubaera instalaĵo: 306-84 
rubaera tubo: 308-24 
rubaero: 308-22 
rubaertubo: 306-27 
rubaertubo: 310-13 
Rubaĵcirkulado 
(Materialcirkulado): 81 
rubaĵisto: 81-13 
rubaĵkolektujo: 81-21 
rubakva eldukto: 352-26 
rubakvaj instalaĵoj: 298-53 
rubanda brodaĵo: 254-31 
rubandekzercoj: 114-46-48 
rubfer-enŝuta trogo: 300-27 
rubferŝarĝilo: 300-70 
rubgasa masto: 375-17 
rubgastuboj: 375-70 
rubkesto: 294-15 
rubkolektado: 81-11-13 
rubobruliga instalaĵo por 
produktado de televarmo kaj 
energio (skeme): 81-20-28 
rubobruligejo: 18-36 
rubokamiono: 81-12 
rubokesto: 361-30 
rubujklinilo: 353-14 
rubujo: 250-15 
rubujo: 31-24 
rubujo: 350-18 
rubujo: 353-21 
rubujo: 358-24 
rubujo: 359-24 
rubujo: 390-28 
rubujo: 81-11 
rubuso: 211-31 
rudra kaj helica instalaĵo: 384-26 
rudrista sidilo: 99-24 
rudristo: 372-2 
rudristo: 99-9 
rudro de tipo Oertz: 378-72-73 

rudro: 101-34 
rudro: 99-23 
rudro: 99-48-50 
rudroboatoj: 99-7-16 
rudrokapo: 100-24 
rudroplato: 100-25 
rudroplato: 375-44 
rudroplato: 377-63 
rudroplato: 378-72 
rudroplato: 99-50 
rudrostango: 100-23 
rudrostango: 102-23 
rudrostango: 372-13 
rudrosteveno: 378-73 
rudroŝafto: 378-71 
ruĝa (pun)karto: 107-64 
ruĝa anagalo: 214-27 
ruĝa baborda lumo; 
babordlanterno: 102-13 
ruĝa bazkoloro: 166-13 
ruĝa ĉasĵaketo: 105-42 
ruĝa giganta kanguruo: 184-3 
ruĝa hematito: 260-48 
ruĝa karambolglobo: 91-11 
ruĝa milvo: 177-15 
ruĝa rajdjako: 105-14 
ruĝa signallevilo: 357-56 
ruĝa trifolio: 222-1 
ruĝa vulpo: 185-15 
ruĝa vulpo: 241-47 
ruĝa, mikskoloro el malva kaj 
flava, komplementa koloro de 
cejana): 166-25 
ruĝa: 166-1 
ruĝbranĉa kornuso: 191-30 
ruĝgorĝulo; rubekolo: 180-16 
ruĝkoralo; nobla koralo; 
koralbesto: 176-19 
ruino; kastelruinaĵo: 17-71 
rula tondmaŝino por partigo je 
transportrulaĵa grandeco: 325-
49 
rulaĵmakulaturo, subpapero: 
281-5 
rulaĵtena stelo: 333-19 
rularvojo, transportruloj: 301-
25 
rulbalanciĝo: 125-38 
rulbaskulo: 125-39 
rulbenda malvarmiga forno: 
317-18 
rulbenda ŝlifmaŝino: 282-17 
rulbreto: 71-43 
rulcilindroj: 321-32 
ruldomo; loĝaŭto: 92-14 
ruldomo; loĝremorko kun 
flankotendo (25-29): 92-24 
rulebla instrumentotablo: 31-30 
rulebla pecoŝranko: 261-22 
rulekipaĵa akso: 368-66 
rulekipa ĵo de pendvagono: 
368-60 
rulekipaĵo: 368-31 

rulekipaĵo: 368-47 
ruletaparato: 89-1 
ruletdisko kun nombroj de 0 ĝis 
36-89-4 
ruletglobeto: 89-6 
ruletkavo: 89-2 
ruletludantoj: 89-30 
ruleto; harzardludo: 89-1-31 
Ruleto: 89 
ruletotablo: 89-25 
ruletsalono en kazino: 89-18 
rulettabulo: 89-7 
rulfilmbobeno: 266-19 
rulfilmbobeno: 266-19 
rulfilmo : 266-18 
rulfilmo : 266-18 
rulglobo: 125-58 
rulgruo: 381-20 
rulhoko: 238-6 
ruligebla korboliteto: 33-31 
ruliĝa boĝio: 351-10 
ruli ĝado: 386-71 
ruliĝo: 103-8 
ruliĝo antaŭen; transkapiĝo 
antaŭen sur grundo: 114-19 
rulila tirkestaro: 328-1 
rulila transportĉareto: 333-16 
rulilhava valizo: 359-35 
rulilo: 401-6 
ruliloj: 368-64 
ruliloringo: 339-78 
rulklabo: 110-53 
rulkoluma pulovero: 35-22 
rulkorbo, aĉetoĉareto: 252-65 
rulliberiga braketo: 412-4 
rulo: 354-31 
rulo: 412-6 
rulomalkupla butono: 412-2 
rulplanka terpomujo: 217-64 
rulplatformo: 87-1 
rulponta gruo: 300-43 
rulpordo; ŝutra pordo: 82-1 
rulpunktilo: 159-18 
rulpurigilo por tapiŝoj: 56-61 
rulraklo*, farbotrapremilo: 
321-35 
rulretu ŝado: 335-12 
rulringa barelo kun radioaktiva 
rubaĵo: 306-80 
rulringa ŝtalbarelo: 283-13 
rulringego; ringorado; 
homrado: 123-72 
rulrivela ma ŝino por rivelo de 
pigmentpapera foliego: 335-9 
rulsalto: 116-17 
rulseĝirebla vojo: 390-13 
rulsidilo de remboato:        
99-38-47 
rulsidilo; ŝovsidilo; relsidilo: 
99-41 
rulsidilo; ŝovsidilo: 112-15 
rulsokoj: 216-19 
rulŝtonteraso: 14-41 
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rulŝtuparo; eskalatoro: 83-52 
rultabako : 259-18 
rultablo: 311-22 
rultabulado: 123-76-83 
rultabulanto kun rultabulo:   
87-25 
rultabulisto: 123-76 
rultabulo : 123-77 
rultekniko: 116-18 
rultirkestaro: 408-38 
rultirkestaro: 409-14 
rultraboj: 311-25 
rulturna butono: 412-15 
rulumilo: 406-35 
rulvalizo: 359-36 
rulvojo: 389-2 
rulvolvaĵo el papero; neceseja 
papero; neceseja papero; 
tualetpapero; klozetpapero:   
57-10 
rumpo*: 249-35 
runa skribo; runoj: 163-19 
rundligno, trunko: 311-30 
rungo; ŝtupeto: 46-18 
rusa flago: 61-23 
rusa kruco: 199-58 
rustika boso: 154-51 
S-forma metala blovtubeto; 
blovotubo: 141-29 
S-tegola kovraĵo: 275-53 
S-tegolo: 275-54 
sabina mevo, subakviĝonta por 
kapti nutraĵon: 178-14 
sabla konkursejo; sablovego: 
106-41 
sabla ludokampo: 110-26 
sabla subtavolo: 276-8 
sablo (nigro): 62-28 
sablo: 17-7 
sablo: 310-6 
sabloblove aŭ polure vejnita 
surfaco: 259-41 
sablohorloĝo: 262-23 
sablokastelo: 95-27 
sablokavo: 110-42 
sablokesto; sablejo: 87-51 
sablomonteto; sabloamaseto: 
87-53 
sabloondetoj; sablosulketoj: 
14-87 
sablopapera prembloko: 281-13 
sablopapera prembloko: 282-20 
sablopapero: 281-14 
sablosakoj: 370-45 
sabloŝutiloj: 364-19 
sablotavolo: 380-73 
sablotuboj: 364-15 
sablujo: 364-14 
sablujo: 366-76 
sablujoj: 366-59 
sabrado: 111-19-24 
sabrista ganto: 111-21 
sabrista masko: 111-22 

sabristo: 111-19 
sabro, tranĉ- kaj pikarmilo: 
111-20 
sacerdoto; celebranto; pastro: 
148-39 
safara* ĉapelo: 42-49 
Sagitario (Sagittarius): 4-64 
sagitario: 196-53 
Sagitario: 3-37 
sago indikanta ventodirekton: 
9-10 
sago: 123-60 
sago: 160-27 
sagofino: 123-63 
sagoforma planeo: 385-20 
sagoforma: 188-40 
sagopinto: 123-61 
sagopinto: 146-4 
sagopinto: 160-28 
sagujo: 160-26 
sagupalmo: 201-58 
sakĉemizeto: 34-9 
saketo kun faliga kojno: 237-30 
sakfino: 244-19 
sako kun gipso: 72-85 
sako kun gipspulvoro: 158-29 
sakperuko (7-9): 40-6 
sakristia pordo: 148-17 
sakristia sonorilo: 148-46 
sakristiano; pedelo: 148-58 
sakristio; sakristia alkonstruaĵo: 
149-13 
sakro: 19-34 
sakro; sakra vertebraro: 20-27 
sakro: 23-72 
saksifragoj: 211-2-17 
saksofono: 142-74 
sakŝakto kun kaĝolifto: 297-47 
sakŝalmo; sakfajfilo; 
kornemuzo (9-11): 140-8 
salakvujo: 299-17 
salatforko: 53-67 
salatforko kaj salatkulero; 
salatmanĝilaro: 53-25 
salatkukumoj: 252-81 
salatkulero: 53-66 
salato; telero da salato: 77-10 
salatplantoj: 209-36-40 
salatujo; salatpelvo: 53-24 
salfarejo: 17-31 
saligitaj kukaĵoj; salkuketoj: 
53-36 
salitaj krakstangetoj: 252-64 
salivforsuĉa aparato: 29-11 
salonaj lumregiloj: 133-17 
salonestro: 89-24 
salono (babilejo): 377-26 
salono por pasaĝeroj aŭ 
atendejo: 389-18 
salpingaj fibrioj: 23-97 
salpingo; ovoduktoj: 23-96 
saltadisko: 90-21 
saltao*: 90-20, 21 

saltartiko: 225-37 
saltĉevalo: 105-10 
saltejo; saltoremparo: 122-8 
saltilo: 140-50 
saltilrako: 140-51 
saltkruro: 175-13 
salto kun trapaso: 114-43 
salto: 105-23 
saltobiciklo: 340-11 
saltoboko: 114-9 
saltodelfeno; botelnaza 
delfeno: 185-29 
saltokesteto: 113-16 
saltokesto: 113-15 
saltolato: 116-34 
saltopilko: 87-9 
saltoreto, sekureca reto: 125-13 
saltoskio: 102-58 
saltoskio: 119-63 
saltostango: 116-28 
saltoŝnuro: 114-41 
saltoŝnuro: 87-5 
saltotabulo; trampolino: 114-8 
saltotabulo; trampolino: 113-12 
saltotuko en kesto: 82-46 
saltringego; saltoringo: 125-57 
saltsablejo; sablokavo: 116-39 
saltselo: 105-11 
salujo kaj piprujo; 
kondimentujo: 53-33 
salujo; salŝutilo: 76-33 
salujo; salŝutilo: 77-44 
saluton-maria-globeto: 199-32 
samaksa aŭ koaksiala* kablo: 
397-17 
samaro: 189-12 
sambukberoj: 192-37 
sambukfloroj, cumoj: 192-36 
sampano, orient-azia loĝboato: 
161-31 
samurajo: 161-37 
San-Bernarda hundo: 223-18 
sandalo: 58-51 
sandalŝuo: 58-49 
sandviĉo: 53-38 
sandviĉoj: 126-45 
sanforiza plato: 321-47 
sanforiza* instalaĵo, 
mezurfirmiga instalaĵo: 321-
45-49 
sangocirkulado: 21-1-21 
sangopremomaniko; 
tensimezura brakbendo: 82-15 
sangosaketo (por transfuzo): 
30-13 
sangovazo; sangovaskulo: 22-74 
saniga kuseno, nukokuseno: 
51-13 
sanktakvujo: 199-47 
Sapfo-kolibro; muŝbirdo: 181-4 
sapo: 252-40 
sapo: 57-33 
sapujo: 57-32 
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sarkiltenilo: 219-2 
sarkofago: 154-53 
sartorio: 21-45 
satanboleto, porofungo: 197-15 
satelita anteno: 399-18 
satenbluzo; satena bluzjako 
aŭ jaketo: 36-9 
Saturno: 4-52 
saŭcoĉerpilo: 53-19 
saŭcujo: 53-18 
saŭno; (finna vaporbanejo): 
96-14-26 
saŭnoforno: 96-16 
saŭnohorloĝo; sablohorloĝo: 
96-20 
savada trenŝipo de klaso 
"Helgolando": 66-95 
savado ĉe glacirompiĝo: 26-
33 
savado de dronanto: 26-40 
savado de surbenkiĝinta ŝipo: 
383-1 
savanto: 26-35 
savasistanto; ambulanca 
helpanto: 82-9 
savboata gruo; davito: 66-13 
savboato sur darvito: 375-72 
savboato; savkutro: 66-12 
savboato: 376-23-30 
savboato: 377-19 
savboato: 380-52 
savboato: 384-17 
savboato: 67-35 
savboatoj: 299-19 
savbutono: 401-48 
savelirejo: 133-7 
savhakilo: 82-50 
saviĝosignoj: 390-14-16 
savistejo; savista panoramturo; 
savista kiosko: 95-1 
savisto; savnaĝisto: 95-2 
savofloso: 384-19 
savoflosoj: 66-11 
savogruo, teleskopgruo: 82-58 
savohelikoptero: 375-20 
savohelikoptero: 384-11 
savojbrasiko: 209-33 
savokablo (ĵetkablo): 384-3 
savokablo: 384-13 
savokuloto: 384-14 
savokutro: 66-61 
savoringo: 376-24 
savoringo: 95-37 
savoŝnuro kun portilo: 82-22 
savoŝnuro: 95-36 
savotelefono: 390-16 
savoturo por starta fazo: 391-64 
savringingo: 376-40 
Scart-konektingo por konekti 
televidilon: 397-21 
scenara skribistino, sekretariino 
de filmreĝisoro: 131-39 

scenaro de sinkroniga teksto: 
132-28 
scenaro: 131-45 
scenaro: 137-44 
sceneja kostumo: 136-56 
sceneja laboristo: 136-32 
sceneja laboristo: 137-46 
sceneja modelo: 136-45 
scenejdomo: 153-59 
scenejestro: 137-45 
scenejo (37-39): 137-36 
scenejo kun supra kaj 
malsupra maŝinaro: 137-1-60 
scenejo; podio: 130-29 
scenejo: 136-17 
Schottel-helico aŭ rudrohelico: 
383-20 
sciuro: 184-22 
SDTB-konektingo por transigo 
de konservitaj datumoj al 
komputilo (SDTB=seria 
datumtransiga buso): 269-15 
seboglando: 22-70 
sedimentoj: 14-46 
segbendo: 286-3 
segbendo: 311-55 
segdisko: 285-59 
segejo: 273-3 
segejo: 297-6 
Seger’aj konusoj por mezuri 
altajn temperaturojn: 316-10 
segil- kaj rabotagregato kun 
ĉena transmisio: 286-39 
segilarko: 291-25 
segilĉeno: 238-14 
segildenta; denta: 188-49 
segileto, poŝsegilo: 280-60 
segilfajlilo: 287-6 
segilframo: 311-8 
segilglitilo: 285-71 
segilklingo: 273-62 
segilklingo: 72-55 
segilvosto, tenilo: 285-4 
segita ligno: 273-10 
segitaĵoj: 311-33 
segitaĵplaco: 311-32 
segmento de cirklo: 169-52 
segmento: 176-28 
segoĉeno: 273-16 
segodentaĵo: 250-3 
segoklingo: 303-16 
segoklingoj: 311-3 
segostablo, segboko: 273-18 
segrestaĵoj: 325-2 
seĝo de konsilanto 
(servodungito): 414-33 
seĝo por diskutantoj: 409-37 
seĝo: 376-60 
seĝo: 83-33 
seĝosledo: 161-23 
seĝtelfero (seĝlifto): 368-20 
seka doko: 378-31 
seka doko: 381-17 

seka katfuraĝo: 349-39 
seka pilo: 280-25 
seka ŝpinado: 322-45 
seka valo: 14-60 
sekaj zonoj: dezerta kaj stepa 
zonoj: 9-41 
sekala branpano: 251-14 
sekala bulko: 251-22 
sekalo, pangreno (vintra, 
somera, verda, furaĝsekalo): 
221-1 
sekalspiko: 221-2 
sekampola termometro: 10-34 
sekcanto: 169-50 
sekciestro; sekcia ĉefo: 83-81 
sekcimarko: 338-71 
sekcio de akcesoraĵoj: 83-62 
sekcio de bakaĵoj, (sekcioj de 
pano kaj sukeraĵoj): 252-9 
sekcio de freŝaj viandoj : 252-
71-74 
sekcio de fromaĝoj: 252-26 
sekcio de fruktoj kaj 
legomoj: 252-76 
sekcio de kontaktlensoj:  
263-22 
sekcio de kosmetikaĵoj:  
252-37 
sekco A-B: 314-33 
sekco de teksaĵo kun neregula 
kverrepso: 323-25 
sekco de vefta repso: 323-14 
sekcoindiko: 314-32 
sekfrukta moteo: 233-27 
sekiga broso: 281-49 
sekiga kamero: 313-13 
sekiga rako el porcelano: 173-54 
sekiga sekcio: 325-34 
sekiga tukorako: 57-7 
sekigaj etaĝoj: 246-16-18 
sekigo en etaĝa sekigilo:  
322-23 
sekigo per varma aero: 318-5 
sekigo: 322-17 
sekigo: 322-49 
sekigorako por fotoplatoj: 127-51 
sekigorako: 47-9 
sekigrako por provtuboj: 73-26 
sekigtamburo; vringotamburo: 
56-31 
sekigujo (52-53): 173-51 
sekretariejo aŭ kancelario 
(antaŭĉambro): 408-1-39 
sekretariino de ĉefo: 411-33 
seksmuĝanta vircervo, 
cervoboko: 241-5 
sekstanto: 379-17 
sekŝirma tubo; kontraŭhumida 
tubo: 173-43 
sektoro de cirklo: 169-54 
sekundara (natria) cirkvito: 
306-7 
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sekundara aŭ oktava deteno: 
111-51 
sekundara bobeno (malalttensia 
volvaĵo): 305-19 
sekundara flukanalo: 388-43 
sekundara flukanalo: 388-46 
sekundara fluo (mantelfluo, 
kromfluo): 388-52 
sekundara spegulo: 6-4 
sekur(eco)zono; protektligaĵo: 
85-8 
sekura ŝranko por valoraĵoj: 
96-13 
sekurbloko kontraŭ troŝarĝo: 
301-36 
sekureca akvujo: 306-30 
sekureca ĉenbremso kun 
manŝirmilo: 238-15 
sekureca fermilo de kameraŭjo: 
134-33 
sekureca fiksilo; skifiksilo: 
119-2 
sekureca gasotorĉo: 299-11 
sekureca kontrollampo: 250-66 
sekureca lumigo: 133-6 
sekureca nutropumpilo: 306-47 
sekurecoreto: 67-18 
sekuriga ĉeno: 279-3 
sekuriga kunhaŭsero: 383-14 
sekuriga peco: 360-21 
sekuriga pendoframo kun 
piedapogilo: 119-39 
sekuriga piedingo: 119-34 
sekuriga pordofermilo: 56-27 
sekuriga rimeno: 226-23 
sekuriga ŝnurmaŝo: 118-16 
sekuriga ŝnuro: 118-18 
sekuriga ŝraŭbingo: 339-70 
sekuriga ŝuo kun firmleda 
pinto: 360-27 
sekuriga ŝuo kun integrita 
ŝtalfirmigita pinto: 353-6 
sekuriga valvo: 46-75 
sekuriga valvotubo (sur 
fermentujo): 172-6 
sekuriga vermoŝraŭbo: 302-18 
sekurigilkesto de akumulatoroj: 
361-43 
sekurigo kaj transporto de 
vundito (akcidentulo): 26-20 
sekurigvalvo: 56-15 
sekurlato, gardrelo: 271-24 
sekurlato, gardrelo: 271-89 
sekurŝlosilo (plata ŝlosilo): 
293-55 
sekurŝranko aŭ kirasŝranko 
(ŝtalŝranko): 409-22-28 
sekurŝuo: 293-11 
sekurzono: 344-20 
sekurzono: 82-25 
sekva fendado de nukleo: 1-55 
sekvaklienta distancilo: 414-18 
sekvencindikilo: 132-34 

sekvestropinĉilo; prempinĉilo; 
transdonpinĉilo : 31-39 
sekvojo: 190-69 
sela framtubo: 339-29 
selamortizilo: 340-38 
selekta bendo: 217-62 
selektilo de mezuramplekso:  
2-23 
selektilo de mezuramplekso:  
2-4 
selektilo de mezurkampo:  
264-44 
selektilo por la filmadmenuo: 
269-37 
selektilo por prilumado de la 
medio: 269-41 
seleto, postkola remburaĵo: 
226-17 
seleto, postkola remburaĵo: 
226-31 
selklapo: 226-40 
selklapo: 226-47 
selkovrilo: 226-44 
selkuseno: 226-49 
selo de diskobremso: 342-45 
selo; klitelo*; porgenera zono: 
176-29 
selo: 141-20 
selo: 85-19 
selplandoj: 226-41 
selpufo: 226-48 
selrimeno: 105-12 
selrisortoj: 339-52 
selsako (ilarsako): 339-54 
selsako: 340-39 
selsidilo: 226-37 
selsidilo: 226-45 
seltubo: 339-53 
sem-enigujo: 236-43 
semadkuveto; plantidujo: 206-2 
semado: 206-1 
semajna kalendaro, tabla 
kalendaro: 410-30 
semajnfina domo; feria 
domo, ligna domo: 45-9 
sembeda kombinaĵo: 216-44 
sembediga kombinaĵo: 218-83 
sembedo, semitaĵo: 237-9 
sembedo: 216-15 
semĉarumo por trifolio: 219-16 
semdozilo: 218-71 
semero (kerno) [laŭlonga 
sekco]: 202-20 
semero (kversekco]: 202-21 
semero [laŭlonga sekco]: 201-24 
semero [laŭlonga sekco]: 190-10 
semero [laŭlonga sekco]: 200-20 
semero kun flugilo: 190-9 
semero kun ĝermoporoj: 201-57 
semero: 189-65 
semero: 190-15 
semero: 190-28 
semero: 190-37 

semero: 190-54 
semero: 190-60 
semero: 190-71 
semero: 193-25 
semero: 193-28 
semero: 200-45 
semero: 201-15 
semero: 201-23 
semero: 202-47 
semgrajno kun endospermo: 
221-15 
semharoj (kotono): 201-19 
semilkoltro: 218-69 
semkerno, nukulo: 211-25 
semkonduka tubo, teleskopa 
tubo: 218-70 
semmaŝino (pendmaŝino), 
vicsema maŝino: 218-67 
semo [kversekco] post sekigo:  
muskato: 200-35 
semo: 189-20 
semo: 206-3 
semsteriliza aparato: 236-42 
semterpomo (patrintubero): 
221-39 
semtuboj: 216-18 
semujo: 216-17 
semujo: 218-68 
senaera lakŝpruca pistolo:  
282-40 
senaera ŝprucsitemo: 282-39 
senaeriga pumpilo: 220-13 
senakasio; kasio (la sekigitaj 
folioj:  senao): 198-16 
senakviga instalaĵo: 297-30 
senakviga premilo, ŝraŭbŝafta 
premilo: 324-10 
senakvigisto: 324-7 
senakvigo: 324-7-14 
senarbejo: 17-2 
senasfaltiga instalaĵo: 298-50 
senbake kolorigita argilfiguro: 
156-156 
senbalastigita (malplenigita) 
flosdoko: 378-46 
senbariera pasejo, teĥnike ne 
sekurigita pasejo: 356-49 
senbenzoligo per malvarmigilo 
kaj varmoŝanĝilo: 309-27 
senbranĉiga maŝino: 238-18 
sencoindikiloj; direktoindikiloj: 
83-55 
sendaĵkesto: 395-35 
sendependa bilomakleristo: 415-7 
sendilo: 10-62 
sendilo: 402-32 
sendobutono: 396-53 
sendrata kapaŭdilo: 402-27-31 
sendrata ricevilo: 400-38 
sendrata telefono kun 
integrita respondilo:         
396-38-47 
sendricevilo: 351-29 
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senfajruja lokomotivo: 364-69 
senfarbigado: 325-23 
senfenoligo de gasakvo: 309-39 
senfina frezoĉeno: 285-50 
senfina prestuko: 321-24 
senfrostigaj ajutoj: 344-9 
senfuma pulvo: 240-53 
senfumigaj aperturoj en la eta-
ĝoj de la cilindra formo: 316-5 
sengajna loto: 126-49 
sengasiga instalaĵo: 299-9 
senhaŭtiga tranĉilo: 248-11 
senizolaĵiga tenajlo: 280-64 
senizoligaĵa tenajlo: 287-15 
senkalkanumaj skermoŝuoj: 
111-17 
senkapa ŝraŭbo: 296-48 
senkapiga tranĉmeĥanismo kun 
aŭtomata reguligo de tranĉdiko: 
217-70 
senkonsciulo, akcidentito:  
82-10 
senkonsciulo: 26-29 
senkremigilo: 229-14 
senkudra PVC-pluvboto: 58-14 
senmanika subĉemizo: 37-65 
senmanika supraĵo; korsaĵo: 
36-35 
senminiga aparataro (mintond-
iloj, kabloflosiloj): 66-87 
senminiga ŝipo de klaso 331: 
66-80 
sennadla injektsistemo; sen-
nadla injektilo: 29-50 
sennitratiga instalaĵo 
(sennitratigo de fumgasoj): 
304-6 
senoksidiga lutlikvo: 260-36 
senostiga tranĉilo: 250-6 
senparafiniga instalaĵo: 298-51 
senpendukla floro: 212-33 
senpera premaera bremso:  
366-10 
senpolviga stablo por matoj: 
350-12 
senpolvigilo: 236-45 
senringa mergovergo: 243-28 
senrisorta konkursbicikla selo: 
106-20 
sensaliga instalaĵo por 
marakvo: 299-25 
Senserifa; Grotesko: 164-7 
sensilkablo por oletemperaturo: 
348-61 
sensilo de aertemperaturo: 345-13 
sensilo de akvotemperaturo: 
345-8 
sensilo de fuelnivelo: 391-26 
sensilo por memfokusado: 267-19 
sensilo: 348-4 
sensulfurigo de gaso: 309-28 
senŝeliga serpo: 238-11 
senŝeliga ŝpato: 238-8 

senŝeligilo: 289-38 
senŝelka mamzono; korsaĵo: 
37-17 
senŝirma kamenfajro: 78-25 
senŝtoka ankro: 378-82 
sentapetiga maŝino: 281-9 
sentapetiga skrapilo: 281-15 
sentegmenta aŭtomate 
malkargebla boĝia vagono: 
367-24 
sentegmenta varvagono: 367-8 
sentiga genciano: 196-14 
senvaporiga pedalo: 255-31 
senvaporigilo; forsuĉilo de 
vaporo: 54-28 
Senvertebruloj: 176 
sep kapoj: 145-55 
sep-litra motoro kun elektra 
motorreguligo: 218-30 
sepa okto (trilini-okto): 139-48 
sepalo; kalikfolio (ĉiuj kune:  
kaliko): 188-63 
sepalo: 211-47 
sepalo: 212-15 
separa tavolo (kun malfortaj 
aermoviĝoj): 7-12 
sepio; inkofiŝo, cefalopodo: 
176-41 
seppunkta kokcinelo; 
mariskarabeto; maribesto; di-
besteto: 175-40 
septo (artefarita vakstabulo): 
230-54 
septo (spacodividilo): 411-1 
septo granda; septimo maĵora: 
139-12 
septo: 363-27 
serĉmaŝina servilo: 405-15 
sereoglaso: 53-83 
seria numero: 60-14 
serio de Balmero [Balmer]: 1-30 
serio de Braketo [Bracket]: 1-32 
serio de Limano [Lyman]: 1-29 
serio de Paŝeno [Paschen]: 1-31 
serio de Pfundo [Pfund]: 1-33 
serpenta fibolo: 146-28 
serpenta kapo: 145-21 
serpenta korpo: 145-2 
serpenta korpo: 145-36 
serpenta piedo: 145-43 
serpenta vosto: 145-33 
serpento: 114-46 
serpento: 140-13 
Serpento: 3-20 
serpento: 86-31 
serpentoj: 182-38-41 
serpo; lunarka falĉileto: 208-8 
serpoforma vosto: 224-25 
serurcilindro: 293-52 
serurista martelo: 287-40 
serurista martelo: 293-29 
serurista vajco: 279-80 

seruristejo, serurista 
laborejo: 293-1-37 
seruristo (ekz. maŝinseruristo, 
konstruseruristo, ŝtalkonstrukta 
seruristo, serur- kaj 
ŝlosilfaristo; pli frue ankaŭ 
artseruristo), metalkonstruisto 
ĉe veldado: 293-7 
Seruristo: 293 
serurlango: 293-44 
serurplato: 293-43 
serurriglilo: 293-46 
servico (4-13): 53-3 
servilo: 398-54 
serviloj por disponigo de 
datenoj kaj retservoj: 405-14 
servilrako de Interreta 
provizanto (retprovizanto): 
405-13 
servilrako de retserva 
provizanto: 405-7 
serviranto: 110-9 
servirkorto; servirkvadrato: 
109-8 
servirkvadrato: 109-60 
servirlinia juĝisto: 109-23 
servirlinio: 108-26 
servirlinio: 109-5 
servirlinio: 109-64 
servirlinio: 110-30 
serviro; papilibato: 110-12 
servirzono; servirejo: 110-2 
servistino; kluba kunulino; 
amuzfraŭlino; klubkuniklo; 
teleputino: 130-12 
servoĉaro; servoĉareto: 53-32 
servodungito de biletvendado: 
358-56 
servoforko: 53-75 
servoindikaj signoj: 390-20-24 
servoklapo: 394-31 
servokupeo: 361-16 
servokupeo: 363-23 
servoplato: 257-33 
servoŝakto: 46-49 
servoŝranko (44-51): 53-43 
servotablo; vendotablo: 83-37 
servotablo: 358-9 
servotuko: 78-49 
ses-aksa roboto kun vertikale 
klinebla brako: 303-35 
ses-kvarona takto: 138-35 
ses-okona takto: 138-34 
sesa okto (dulini-okto): 139-47 
sesahora pozo: 116-25 
sesaksa artika motorvagono, 
mallonga artika tramo por 
ŝosea kaj urba trafiko [flanka 
sekco kaj baza konturo]: 351-13 
sesangula kristalsistemo; 
heksagona kristalsistemo: 
174-20-22 
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sesangula prismo kun 
dupiramido paralele trunkita: 
174-20 
sesangula prismo kun 
romboedro: 174-22 
sesangula prismo; heksagona 
prismo: 174-21 
sesangula tavoltajlo: 43-60 
sesangulo; heksagono: 174-15 
sesdekkvarona silento: 138-27 
sesdeskkvarono; sesdekkvarona 
noto: 138-19 
sesedro; heksaedro (kubo), 
holoedro (3-5): 174- 2 
seseĝa bolto (ŝraŭbo kun 
ŝraŭbingo): 296-13 
seseĝa ŝraŭbingo: 296-18 
seskanala monitoro por prem- 
kaj elektrokardiaj grafikaĵoj: 
32-32 
sesopa pako: 247-23 
sesrapiduma sporta 
transmisiilo: 345-46 
sestaga konkursanto; 
vegbiciklisto: 106-3 
sestaga konkurso; 
vegokonkurso daŭranta ses 
tagojn kaj ses noktojn: 106-1 
sesto granda; sesto maĵora: 
139-11 
sezama linpano: 251-16 
sezamo: 201-45 
sfenoida sinuso: 22-78 
sfenoido: 20-47 
sferaj cisternoj: 298-47 
sfero: 170-41 
sfinkso: 145-22 
siama skribo: 163-10 
sid- kaj kuŝbenkoj: 96-15 
sid(rad)ringo; sidilo el 
radringo: 87-40 
sida pirueto: 120-5 
sidangulo kun kameno: 78-22 
sidaranĝo en formo de 
tortodiagramo: 70-17 
sidbenka dors(apogil)o: 77-41 
sidbenko; tabureto: 78-37 
sidbenko: 77-40 
sidbenko: 87-45 
siderostato*; observejo: 5-17 
sidgarnituro: 79-50 
sidilaranĝo: 365-58 
sidilkvaro kun tablo: 361-10 
sidilo de komandanto: 393-18 
sidilo de piloto: 393-19 
sidilo: 121-6 
sidilrelo: 99-42 
sidiltena lato; sidilolato: 99-28 
sidkadro: 99-56 
sidkuseno: 376-46 
sidkuseno: 50-20 
sidkuseno: 55-8 
sidloka areo: 363-26 

sidloko; teatra brakseĝo: 136-23 
sidloko: 29-20 
sidlokoj: 128-8 
sidlokoj: 133-9 
sidoplato: 52-12 
sidotuko; kuŝtuko; bantuko: 96-21 
sidozono: 118-61 
sidsalto: 115-38 
sidstango, ĉasista sidilo: 239-12 
sidstango: 239-57 
Siemens-Martin-forno: 300-21 
sifono: 10-43 
sifono: 279-26 
sigelringo: 43-40 
sigelŝtonoj: 43-62 
siglo de valorpapero: 415-16 
signalado de banzono: 380-
29-31 
signalado de fermita areo: 
380-45-47 
signalado de havenenirejo: 
380-39-40 
signalado de izolita danĝera 
loko (danĝerloka signalo): 380-
43-44 
signalado de rodo (rodobuo): 
380-35-36 
signalado de ŝanelmezo 
(ŝanelmezaj signaliloj): 380-
19-23 
signalbrako: 357-2 
signalfajfilo: 365-9 
signalflagoj: 377-9 
signalflagoj: 61-24-27 
signalilo por ŝanelo: 370-14 
signalkorno; sonavertilo; 
veturilsireno: 82-44 
signalkorno: 366-70 
signallumo: 17-48 
signallumoj: 398-25 
signalmasto: 380-50 
signalmasto: 381-34 
signalo “devie de dekstre 
dekstren”: 357-52 
signalo “devie de maldekstre 
maldekstren”: 357-51 
signalo “devie” [rigardata elde 
frogo]: 357-48 
signalo “devie” dekstren 
[rigardata elde nadlorelpintoj]: 
357-46 
signalo “devie” maldekstren 
[rigardata elde nadlorelpintoj]: 
357-47 
signalo “libera atendebla" 
[pozicia kaj lumsignalo]:  
357-11 
signalo “libera kun 
rapideclimigo atendebla” 
[pozicia kaj lumsignalo]:  
357-10 

signalo “libera kun 
rapideclimigo” [pozicia kaj 
lumsignalo]: 357-4 
signalo “rekte de dekstre 
maldekstren”: 357-50 
signalo “rekte de maldekstre 
dekstren”: 357-49 
signalo “rekte”: 357-45 
signalo de fulmado: 267-60 
signalo de fulmopreteco: 267-61 
signaloj pri malrapida 
veturo: 357-36-44 
signalolibra kaj respondvimplo: 
61-26 
signalpilko: 380-51 
signaltamburo: 162-18 
signaltintilo kaj fajfilo: 366-49 
signalturo: 16-52 
signo de angulo: 168-23 
signo de neregistrita varmarko: 
164-42 
signo de nerompebla spaceto: 
164-49 
signo de registrita varmarko: 
164-41 
signo de triangulo: 168-24 
signo:  ĝusta rapideco: 102-47 
signo:  haltigu la motoron!: 
102-50 
signo:  haltu!: 102-49 
signo:  malpli rapide: 102-46 
signo:  pli rapide: 102-45 
signo:  reen al albordiĝejo!: 
102-51 
signo:  salto malpermesita; 
nova alflugo: 103-45 
signo:  salto malpermesita; tuj 
alteriĝi!: 103-46 
signo:  salto permesita 
(celkruco): 103-44 
signo:  turnu vin!: 102-48 
signoklarigo: 16-28-30 
signop de agentejo; mallongigo 
de presagenteja nomo: 165-20 
silaro: 381-68 
silentosignoj: 138-20-27 
siliciatomo: 1-23 
silikvo kun semeroj: 196-35 
silikvo: 188-103 
silka roverso: 38-10 
silkraŭpo: 175-56 
silo: 381-69 
siluro (simile:  katfiŝo): 182-
12, 13 
Silvia sulko [Sylvius]: 20-76 
simbolo de kartotelefono: 396-33 
simbolo de radioregado: 262-4 
simetria triangulo; izocela 
triangulo (a, b:  egalaj lateroj; 
c:  bazo aŭ bazolatero; h:  alto 
sur c (akso)]: 169-27 
simetriakso: 169-25 
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simetricentro  (kristalcentro): 
174-3 
simfito: 193-45 
simfizo: 25-49 
simiejo (2, 4): 86-1 
simieto: 126-41 
simila al (signo de simileco): 
168-22 
simio: 86-2 
simpla ĉevronstego: 274-49 
simpla intradosa klapo: 385-48 
simpla matrico: 292-24 
simpla mergumo: 274-90 
simpla patna starbenko:  
274-42 
simpla plekto: 289-4 
simpla sidloko: 351-17 
simpla tenonumo: 274-84 
sinagogo, juda sakrala 
konstruaĵo: 151-23 
sinagogo: 18-17 
sinaja skribo: 163-13 
singnalo “libera” [pozicia kaj 
lumsignalo]: 357-5 
sinjoreca ĉapelo el sisalo kun 
repsbendo: 42-15 
sinkigebla flamoŝirmilo: 67-15 
sinkigebla pordofenestro: 344-17 
sinklinalo (la konkava parto de 
simpla geologia falto): 13-21 
sinkontraŭe pendolaj bendoj de 
la densiga stacio: 318-14 
sinkroniga aktorino: 132-26 
sinkroniga filtrilo: 132-8 
sinkroniga kablo: 134-29 
sinkroniga kapo: 404-30 
sinkroniga klaktabulo kun 
filmtitolo, sceno- kaj 
ripetnumero: 131-35 
sinkroniga reĝisoro: 132-25 
sinkroniga trako: 404-29 
sinkronigilo: 305-36 
sinkrotrono: 2-49 
sino: 19-41 
sinoplo (verdo): 62-31 
sintezilisto: 130-35 
sintezilo: 130-34 
sinturno ĉirkaŭ la korpa 
kverakso: 116-11 
sireno; marbovo: 184-26 
sireno: 145-63 
sireno: 377-3 
sisimbrio: 214-16 
sismografo: 12-30 
sismogramo; sismografikaĵo: 
12-41 
sistempedalo (klikpedalo) kun 
ŝuoadaptilo: 106-25 
sitelo el bronza lado, 
akompanaĵo de mortinto:  
146-34 
sito; eŭropa sito: 180-10 
sitro*, plukinstrumento: 140-21 

skafaldo; paŝtabulo: 46-4 
skafaldo: 275-34 
skafaldo: 378-18 
skafaldofosto: 271-23 
skafaldonodo kun ĉena aŭ 
ŝnura ligaĵo: 271-30 
skafaldoplanko: 271-28 
skafaldoplanko: 271-87 
skafaldoplanko: 272-52 
skafaldoŝpalo: 272-49 
skafandroĉapo: 93-3 
skafandrogantoj: 93-8 
skala rektilo: 314-38 
skalcirklo; limbo: 174-32 
skalo: 172-34 
skalo de antaŭenmovo: 311-66 
skalo de tralasalto: 311-10 
skalo: 16-30 
skalohava pipeto; mezurpipeto: 
173-24 
skalolega miksroskopo: 265-28 
skalpo, deŝirita hara kaphaŭto 
de malamiko, trofeo: 160-15 
skanilo: 315-4 
skanilo: 406-36 
skanilo: 83-3 
skanotaĵo: 329-5 
skapola zono; ŝultra zono: 20-7 
skapolaĵo: 249-30 
skapolo: 19-32 
skapolo: 20-9 
skapolo: 225-18 
skapolo: 241-19 
skapolo: 241-42 
skarabo: 235-28 
skarabo: 235-43 
skaraboj (vulgare); 
koleopteroj: 175-25 
skatolfotilo: 127-31 
skatolo de aerfiltrilo: 343-30 
skatolo por akcesoraj partoj: 
287-34 
skeleto de duopa faldokajako: 
99-60 
skeleto; ostaro (2-37): 20-1 
skeleto; ostaro: 73-15 
skeleto: 158-25 
skema desegnaĵo; skemo: 72-15 
skema prezentado de la 
marfundo kun lima 
kontinento: 11-19 
Skermado: 111 
skermiloj; skermarmiloj: 
111-34-46 
skermistoj (rapiristoj) dum 
libera batalo: 111-5, 6 
skermoganto: 111-12 
skermojako: 111-16 
skermolinio: 111-9 
skermomajstro; 
skerminstruisto: 111-1 
skermomasko: 111-13 
skermoplanko: 111-2 

skermoveŝto; metalveŝto:  
111-15 
sketado; glitumado: 120-1-17 
sketista pantalono; 
sketpantalono: 39-39 
sketkuristo: 120-15 
sketkuro: 120-15-17 
sketoboto: 120-10 
ski-pulovero: 39-32 
skianto: 122-2 
skibastono: 119-3 
skibastontenilo; bastonkapo: 
119-4 
skibotoj; skiŝuoj: 119-11 
skibremso: 119-37 
skibudo; skikabano: 122-4 
skiĉapo: 119-9 
skidpafejo; diskopafejo:  
123-48 
skiejo; skivego: 122-1 
skijako: 39-13 
skikasko: 119-12 
skilifto; seĝolifto; seĝotelfero: 
122-23 
skilifto; trenlifto; skitelfero: 
119-38-44 
skilifto: 368-19 
skiokulvitroj: 119-10 
skipestro numeranta trunkon: 
237-20 
skisalta boteto: 119-65 
skisaltado: 119-61 
skivaksekipaĵo: 119-13-16 
skivakso: 119-13 
skivesto; skikostumo: 122-17 
skolopa spanielo: 223-23 
skolopo: 241-88 
skolta blendveturilo Linko 
[Luchs], amfibia veturilo : 63-67 
skolta radaro: 63-83 
skolta tendaro; ĵamboreo (70-
74): 92-69 
skolto: 92-73 
skoriokanalo: 300-9 
skoriokuvo: 300-10 
skorisokrapilo: 290-5 
skoriujo: 304-18 
Skorpio (Scorpius): 4-63 
Skorpio kun Antareso: 3-38 
skorpioida cumo; bostriko: 
188-82 
skorzonero: 209-35 
Skota teriero: 223-31 
skotero aŭ motorskutilo :  
341-28 
skovelo, tubobroso: 240-62 
Skrapilo (ankaŭ:  trieĝa 
skrapilo): 293-70 
skrapodentoj: 354-6 
skrapotrogo: 354-8 
skraprabotilo: 285-27 
skribareo: 314-36 
skribejo; skribo ĉelo: 149-59 
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skribfenestro: 412-7 
skribhelpa subplato: 409-5 
skribilingo: 395-10 
skribilpleto: 409-9 
skribilpleto: 72-7 
skribilpoto: 408-28 
skribilujo; plumujo: 72-35-40 
Skribmaŝina: 164-9 
skribmaŝino: 127-75 
Skribo I: 163 
Skribo II: 164 
skribobrako; skribstango: 10-12 
skribobrako: 12-33 
skriboj: 164-1-15 
skribokajero: 72-46 
skriboklapo; elklapebla 
skriboplato: 55-23 
skribokonuso: 314-73 
skriboloko; skribejo: 54-17 
skribopeniko: 163-24 
skribopeniko: 282-45 
skribopinto; plumo: 10-13 
skribopupitro: 149-60 
skribotabla fotelo: 409-1 
skribotabla fotelo: 54-24 
skribotabla lampo; laborlumo: 
54-20 
skribotabla lampo: 408-15 
skribotabla lampo: 409-4 
skribotabla ŝranko: 411-39 
skribotablo; skribejo: 54-18 
skribotablo: 361-58 
skribotablo: 408-10 
skribotablo: 409-2 
skribotablo: 411-13 
skribotablo: 414-34 
skribotabulo: 71-16 
skribsistemoj (skribosignoj): 
163-1-20 
skribstangeto: 10-21 
skribstangeto: 10-7 
skribsub(met)aĵo; subplato por 
skribado: 72-8 
skribtabulo triparta; triptikeca 
tabulo: 72-10 
skroto: 19-53 
skroto (fam:  testikujo, 
testiksako, kojonujo): 23-85 
sku-raslilo: 33-43 
skulptisto: 158-1 
skulptita apogsoklo: 156-156 
skulptita pragepatra figuro el la 
insulo Sumatro: 156-156 
skunbrigo aŭ brigskuno: 374-
14-16 
skunmasto kun aŭrikaj veloj: 
374-15 
skunvelo: 374-12 
skusorba radbendo kun 
tuberprofilo: 340-16 
skusorba sistemo: 393-54 
skusorbila akso laŭ 
McPherson: 345-77 

skusorbilo: 344-27 
skusorbilo: 345-74 
skvama pikilofungo; hidno: 
199-24 
skvamkiraso: 147-64 
skvamo de femala konuso: 
190-34 
skvamo kun polenujoj: 190-45 
skvamo kun polenujoj: 190-50 
skvamo: 182-11 
skvamo: 190-42 
skvamornamaĵo: 154-20 
skvaŝkaĝo; skvaŝejo; 
skvaŝĉambro (60-65): 109-59 
skvaŝludantino: 109-66 
skvaŝo; kvarmurpilk ado: 
109-59-68 
skvaŝpilko: 109-68 
skvaŝrakedo; skvaŝbatilo:   
109-67 
slabo: 159-41 
slabo: 159-64 
slabo: 334-17 
slabo: 334-33 
slalomo: 119-45 
slalomskio: 102-56, 57 
sledohundo, polusa hundo: 
161-2 
sledohundo: 122-28 
sledotintiloj: 122-14 
sledskatolo: 302-16 
slipara katalogo; slipoteko: 
74-20 
sliparujaro; sliparŝranko: 74-21 
slipokesto: 411-29 
slipoŝranko: 411-25 
slipujo; slipar(tir)kesto: 74-22 
smaragdotajlo; okangula tajlo: 
43-53 
smirgobend-reguliga ŝraŭbo: 
286-12 
smirgobendo: 286-31 
smirgopapero (sablopapero): 
288-26 
smokinga ĉemizo: 38-11 
smokinga jako: 38-9 
smokinga pantalono: 38-12 
smokingo, vespervesto: 38-8 
snaŭcero: 223-9 
snorkelo*; spirtubo: 67-72 
snorkelo*; spirtubo: 67-90 
snuftabakujo: 259-20 
sodakva botelo: 50-37 
sofo: 50-18 
sofokuseno: 50-22 
sofotutaĵo; remburita 
sidgarnituro: 50-17 
Sogna fjordo, fjordo trogforme 
kavigita de glacirivero, kun 
profundeco de 1263 metroj: 15-5 
sojloŝpalo: 273-50 
sokankro: 102-17 

soklo el hidrofobia betono: 
380-75 
soklo; piedestalo; postamento: 
84-11 
soklo: 158-23 
soklo: 278-21 
soklolato: 311-38 
sokloplato: 303-36 
sokloŝpalo, murŝpalo: 273-49 
sokloŝtono: 311-37 
soko (plugbeko): 146-33 
soko kun du koraj aloj: 218-47 
soko: 218-58 
soko: 218-8 
soldanelo; alpa kloŝo: 196-4 
soldattransportilo; 
truptransporta veturilo (MTW) 
M 113 A1 G: 63-86 
solidujo: 173-61 
solivo, plafontrabo: 272-5 
solvilkanistro: 282-22 
solvo: 168-10 
Somalia Fluo: 16-37 
somera ĉapelo: 34-19 
somera digo: 370-30 
somera izotermo (linio de sama 
averaĝa somera 
meztemperaturo; de 10 °C en 
julio en la suda hemisfero): 9-34 
somera larĝranda ĉapelo; 
tropikoĉapelo; sunĉapelo: 42-6 
somera musono: 9-39 
somera pantalona ensemblo: 
36-74 
somera robo (79-84): 36-78 
somera solstico je la 21-a de 
junio: 4-20 
somera solstico: 3-8 
somera ŝtofa ĉapelo kun 
poŝeto: 42-44 
somera vesto; taga vesto (17, 
18): 34-16 
somerbluzo: 36-19 
somermantelo: 36-17 
somerpulovero: 36-38 
sonadmaniera butono: 404-58 
sonakso: 404-19 
sonaparato (specoj:  lumlega, 
magneta): 133-28 
sondilo por dizelgaso: 348-29 
sondilo: 266-62 
sondilo: 29-41 
sondilo: 379-53 
sondilŝnuro: 379-55 
sondiskilo aŭ gramofono: 401-8 
sondisko: 129-29 
sondiskoj: 54-13 
sondiskorako: 401-5 
sondobalono (senhoma): 7-19 
sondoplumbo: 379-54 
sonefektiloj: 131-60 
sonfendoj: 127-21 
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sonfenestro; sonaperturo; 
turfenestro: 149-8 
sonigilo; plektro: 140-43 
sonilpezaĵo: 127-62 
sonimpulsilo: 134-30 
sonimpulso: 379-58 
sonizola kamero; aerhermeta 
kamero: 32-38 
sonizola kovraĵo: 131-48 
sonizola kovraĵo: 134-15 
sonizola kovraĵo: 134-27 
sonkapo: 404-31 
sonlampo en lampujo: 133-48 
sonlega optikaĵo: 133-46 
sonluda butono: 404-57 
sonmiksa pupitro: 399-12 
sonmiksado en sonmiksejo: 
132-30 
sonmodulo: 400-14 
sonondomoviĝo; plivastigo de 
sonondoj: 7-16 
sonoriletbastono; klakileto: 
124-35 
sonorilforma vostofalo: 103-5 
sonorilstablo: 151-16 
sonoriltabulo; voktabulo kun 
prembutonoj por alvoki 
serviston: 78-29 
sonorilturo; kampanilo: 151-15 
sonorpezaĵo: 262-20 
sonplato: 141-24 
sonprocesoro: 398-49 
sonregejo: 399-11 
sonregistra aparataro: 131-59 
sonregistra ŝaltpupitro: 132-15 
sonregistrado: 132-1-23 
sonregistraĵa tajpistino: 411-35 
sonregistristo: 131-56 
sonreĝisoro: 132-32 
sonsendilo: 379-57 
sonsinkroniga kapo: 404-20 
sonskatolo; resoniga kesto: 
142-64 
sonstudia kunlaboranto: 398-4 
sontabulo: 142-3 
sonteĥnika asistanto: 131-58 
sonteĥnikisto: 131-22 
sontempumilo: 261-35 
sontempumilo: 268-18 
sontrako: 404-28 
sontruo; f-forma truo; f-truo: 
141-6 
sontruo; sonrozo: 142-5 
sontruo: 140-22 
sonujo; liutkorpo: 142-2 
sonujo; sonkesto: 140-18 
sonujo; sonkesto: 140-29 
sonujo; sonskatolo: 142-15 
sopranaj kordoj (triopaj nur 
ŝtalaj kordoj): 143-10 
soprankorda ponto (por 
transdoni la vibradon al la 
sontabulo): 143-11 

sorbitaj neŭtronoj: 1-62 
sorbuso; sorparbo: 189-42 
sorĉfajfilo por alvoki spiritojn: 
162-42 
sorĉistino: 124-6 
soriko, doma soriko: 184-9 
sorpo [laŭlonga sekco]: 189-45 
sortimento da paperoj: 268-57 
sortimento de krakfrandaĵoj 
kun ĉipsoj, ternuksaj 
pufvermoj, ternuksoj kaj 
salstangetoj: 349-5 
sortimento de pakoskatoloj: 
395-33 
sovaĝanaso kun anasidoj: 84-51 
spacetoklavo: 412-26 
spackajuto (komandejo): 391-63 
spaco por la sekundara 
energiprizorga sistemo; 
motorizita helpaparataro fiksita 
sur la flugekipaĵo: 65-16 
spacomanovra ĉefpropulsilo: 
393-45 
spaconavedo, kosma 
transportveturilo: 393-1-65 
spacoteleskopo Hablo 
[Hubble]: 6-1 
Spacveturado I: 391 
Spacveturado II (surluniĝo): 
392 
Spacveturado III: 393 
Spacveturado IV: 394 
spadado kun elektra 
trafindiko: 111-25-32 
spadiko: 188-77 
spadisto: 111-25 
spado, pikarmilo: 111-36 
spado: 128-31 
spadopinto: 111-27 
spagato: 135-22 
spagetformaj ŝelketoj; 
ŝnurŝelko: 36-82 
spaliero; rungomuro: 88-26 
spaliero; rungomuro: 113-20 
spaliero; rungomuro: 71-46 
spalirstreĉa drato: 231-8 
spano: 369-14 
spara planeo: 104-5 
sparadrapo; leŭkoplasto: 26-8 
sparadraporulo; sparadrapilo: 
31-47 
sparkilingo: 342-13 
sparkilingo: 343-75 
sparkiloj: 349-74 
sparkodistribuilo: 343-9 
sparkokorno: 304-47 
sparkokorno: 305-66 
sparkoseruro: 344-73 
sparkoŝlosilo aŭ 
kontaktoŝlosilo: 344-74 
sparkovojo: 305-67 
sparmanio*; ĉambra tilio: 205-9 
sparo: 386-45 

sparo: 386-56 
spatelo; langospatelo: 29-45 
spatelo: 281-35 
spatelo: 287-37 
speciala intervenveturilo; 
operacia veturilo: 68-24 
speciala kontenerŝipo: 375-21 
speciala kontenerŝipo: 382-5 
speciala oferto: 250-48 
speciala strio kun eŭrosimbolo 
kaj valornombro en formo de 
hologramoj: 60-13 
speciala tapetogluo: 281-24 
specialaj akcesoraĵoj por pli 
grandaj malpuraĵoj: 56-89 
specialaj iloj: 348-50 
specialaj signoj en 
tekstprilaborado: 164-46-49 
specialaj veturofertoj: 358-4 
specimenoj de kadroj: 277-2 
specoj de matrico: 292-23-32 
specoj:  papera, krudfibra, 
tekstila, naturaĵa, bildtapetoj: 
281-18 
spegulbildo: 83-23 
spegulebeno; simetria ebeno: 
174-5 
spegulilo por flankoĝusta 
fotado: 330-25 
spegullensa spoto: 137-48 
spegulo; pobofaco: 100-26 
spegulo: 241-22 
spegulo: 241-40 
spegulo: 241-79 
spegulo: 263-4 
spegulo: 329-3 
spegulo: 361-24 
spegulo: 397-14 
spegulo: 57-37 
spegulo: 83-22 
spegulobjektivo: 267-55 
spegulŝranko: 57-36 
spegultegaĵo; spegulmuro: 78-67 
spektantejo: 125-14 
spektanto kaj spektantino: 133-5 
spektejo: 136-19-23 
spektrografia fotilo: 5-7 
spelto (spiko): 221-24 
speltograjno; se nematura:  
verda spelto (suplegomo): 221-25 
speltopano: 251-17 
sperma veziketo: 23-91 
spermoĉelo; spermatozoo: 
25-2 
spermodukto: 23-88 
spezostatistiko: 411-49 
spicarobreto: 47-13 
Spicherboj: 210 
spicoboteleto; spicujo: 47-14 
spicoj: 252-75 
spicujaro (32-34): 76-31 
spicujoj: 250-20 
spikaĵreporta ŝraŭbo: 217-19 
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spiketo [flankvide]: 193-41 
spiketo [frontvide]: 193-42 
spiketo: 221-10 
spiketo: 221-3 
spiketo: 222-23 
spiklevilo: 217-3 
spiko: 188-73 
spilotruo: 283-7 
spinaco: 209-29 
spindelaparato: 24-33 
spindelfibroj: 24-35 
spindelo de gazrulaĵo: 338-19 
spindelo: 279-32 
spindelo: 318-48 
spinetikedo: 410-32 
spino de elektrono: 1-4 
spirala borpinto: 287-49 
spirala borpinto: 293-66 
spirala filamento: 280-50 
spirala kirlilo: 324-6 
spirala mortosalto: 103-43 
spirala risorto: 345-73 
spirala risorto: 345-80 
spiralbindilo : 412-72 
spiralbobeno: 268-2 
spirale tordita korno: 145-9 
spiralkuko: 251-44 
spiralo: 103-7 
spiralo: 114-48 
spiralrisorto: 344-31 
spiraparataro: 30-8 
spiraparato: 31-3 
spireo: 192-23 
spiriga masko; spiraparato:   
82-12 
spirilaro; spiraparato: 93-17 
spirmasko; premreguliga 
masko: 93-2 
spirmasko: 82-81 
spirografo*, poliĥeto: 176-25 
spirometrio: 32-37 
spirometro (por mezuri la 
spirfunkciadon): 28-28 
spirotruo: 185-32 
spirtruo; stigmo: 175-35 
spirtubo; ŝnorkelo*: 93-4 
splenio: 21-51 
splinta bandaĝo; splintado:   
26-11 
splinto: 26-13 
splinto: 360-19 
splintobolto: 356-13 
split-forblovilo: 293-3 
splitelĵeta aperturo: 285-48 
splito: 273-80 
splito: 275-48 
spokaj reflektiloj: 339-26 
spoko: 296-88 
spoko: 339-20 
spokoj: 342-28 
spokoniplo: 339-22 
spokorado kun plasta ŝirmilo: 
105-27 

spongo por malsekigi 
litografian ŝtonon: 159-25 
spongo: 176-15 
spongo: 72-23 
spongujo; spongopelvo: 72-22 
spontana diseriĝo de 
radioaktiva atomo: 1-37 
sporta kabrioleto (dusidila 
sportaŭto): 346-8 
sporta kaj aerobatika 
duopulo: 103-10 
sporta kaskedo; korduroja 
ĉapo: 42-33 
sporta mamzono: 37-16 
sporta municio: 123-28-33 
sporta novaĵo: 165-26 
sporta raportaĵo: 165-25 
sporta rubriko: 165-22 
sportaj supraj vestaĵoj (22-
33): 39-21 
sportbatalado: 111-1-33 
sportbluzo; T-bluzo: 35-35 
sportboato kun enboata motoro 
kaj Z-transmisiilo: 102-2 
sporteca surkudrita poŝeto: 35-34 
sportjako (45-48): 38-44 
sportjako: 38-25 
sportjako: 83-14 
sportjakoj  (2-12): 39-1 
sportĵurnalisto; raportisto:   
117-50 
sportkalsono: 37-61 
sportluĝado; vetluĝado:   
121-12-18 
sportmantelo: 83-17 
sportmantelo: 35-14 
Sportnaĝado: 98 
sportpafiloj; sportfusiloj: 
123-34-41 
sportpantalonoj (35-44): 39-34 
sportplandumo; poloa 
plandumo: 58-24 
sportŝuo (gimnastika ŝuo):    
58-35 
Sportvestoj: 39 
sporuja tigo: 194-19 
spoto: 49-37 
spritvelo*: 374-5 
sprono: 224-26 
spronoj: 226-50-51 
spronrado: 355-21 
sprucflakono: 172-7 
spurhundo; ĉashundo; biglo: 
105-47 
spurhundoj: 223-23-26 
spuroj: 239-9 
srmena skribo: 163-3 
stabila flankokuŝigo (Nato-
kuŝigo): 26-28 
stabiligaj aloj: 391-6 
stabiligilo: 103-41 
stabiligilo: 123-58 

stablo de modlisto, 
modlostablo: 158-9 
stablo: 253-33 
stablo: 263-29 
stablo: 293-19 
stablohoko, ferhoko: 285-36 
stablolampo: 261-12 
stabloplato: 295-14 
stablopuriga broso: 260-33 
stablotegaĵo el ŝamotkaheloj: 
294-16 
stablotrogo, depontrogo: 285-35 
stabsaltisto en fazo de 
suprensvingiĝo: 116-29 
stacia barografo; 
memregistra 
aneroidbarometro: 10-4 
Stacidoma halo: 358 
stacidoma horloĝo: 358-33 
stacidoma informistino: 358-2 
Stacidoma kajo: 359 
stacidoma librovendejo: 358-
15-19 
stacidoma restoracio: 358-43 
stacidometo; haltejo: 17-26 
stacidomo: 17-40 
stacidomo: 18-38 
stacinoma ŝildo: 359-3 
staciobutonoj: 127-22 
staciobutonoj: 401-53 
staciobutonoj: 402-73 
stacioplato: 127-24 
stadiono; sportejo: 18-27 
stafetonaĝado: 98-21-29 
stajo (oblikva kablo): 369-47 
stajponto (pendoponto kun 
oblikvaj kabloj): 369-46 
stajvelo de granda brammasto: 
373-26 
stajvelo de granda topmasto: 
373-25 
stajvelo de grandmasto: 373-24 
stajvelo de posta brammasto: 
373-29 
stajvelo de posta topmasto: 
373-28 
stajvelo de postmasto: 373-27 
stajvelo: 374-2 
stakate: 139-34 
stakigitaj ŝelaĵtabuloj: 271-41 
stako de bierbotel-kestoj:    
247-19 
stako de prilaboritaj lignoj: 
273-24 
stalagmito (konkrecio): 14-66 
stalagmitoterasoj; sedimentaj 
terasoj: 12-12 
stalaktita volbo; pendguta 
volbo: 156-156 
stalaktito (konkrecio): 14-65 
stalfako: 228-2 
stalkoridoro: 228-3 
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stamenfloraro (virseksaj 
floroj): 212-47 
stamenfloraro, amento: 212-54 
stamenfloro: 196-25 
stameno (anteno): 212-13 
stameno (antero) : 211-48 
stameno (filamento + antero): 
188-62 
stameno: 190-18 
stameno: 190-7 
stameno: 192-3 
stamenspiko; maskla floro: 
196-24 
stampado de moneroj:        
59-17-21 
stampeja signo; monersigno: 
60-29 
stampilo: 317-44 
stampilstablo: 59-21 
stana lutodrato aŭ dratlutaĵo: 
287-20 
stanaj soldatoj: 127-54 
standarda tuko: 61-9 
standardo de la prezidanto de 
Germanujo: 61-12 
standardo: 61-5-9 
Standardoj kaj Flagoj: 61 
stango (rektigilo kaj apogo por 
ebriuloj): 130-18 
stango baborde: 380-10 
stango de paralela reko: 114-4 
stango de paralelo: 113-3 
stango kontraŭ transsalto: 237-8 
stango: 61-5 
stangobarilo, duonfiksa 
obstaklo (simile:  heĝo; foso 
kun heĝo; duobla barilo; 
hurdo): 105-9 
stangoborilo: 273-65 
stangobuo baborde: 380-9 
stangobuo: 380-22 
stangobuo: 380-36 
stangocirklilo: 278-11 
stangodancistino: 130-19 
stangomasto: 66-42 
stangopinto: 61-8 
stangorostilo: 47-34 
stangosako: 99-61 
stangosaltilo: 116-32 
stangosalto: 116-28-36 
stapelio; kadavrofloro: 205-15 
staplejo: 381-7 
stapliga maŝino: 317-20 
staplita ŝtiparo: 45-13 
staplitaj kaj pendigitaj varoj: 
83-40 
staplitaj trunkoj, unu stero, 
trunkostaplo: 237-16 
staplokesto: 229-30 
stara komputilkesto, PK-turo: 
270-6 
stara lukto: 117-6 
stara pafpozo: 123-22 

staranta violonisto: 78-46 
starigilo: 341-32 
starigilo: 342-25 
starloko; starareo; aljuĝita 
starejo: 92-30 
starotablo: 361-64 
starotablo: 363-22 
starpupitro: 70-23 
starsidilo: 330-40 
starta amortizilo: 368-44 
starta reostato: 288-3 
startflago: 87-23 
startiga akumulatoro: 366-46 
startiga ŝipo: 101-15 
startigisto: 98-27 
startilo; startobloko: 116-1 
startlinio: 111-3 
startmpunkto: 109-71 
startnumero: 105-35 
startnumero: 106-45 
startnumerplato: 342-22 
starto- kaj celbuo: 101-14 
starto- kaj paŭzbutono: 402-21 
starto: 116-1-6 
startobutono: 401-23 
startobutono: 403-11 
startoloko; startejo: 116-3 
startosalto: 98-26 
startosoklo: 98-24 
startotubo por misiloj HOT: 
63-74 
startpozicio de la 9 celgloboj: 
91-23 
startubo: 82-38 
statistika grafikaĵo 
(statistikaĵo): 411-38 
stativa lumĵetilo; stativa 
reflektoro (spoto): 131-52 
stativa ringo: 173-15 
stativbazo: 264-3 
stativbrako: 267-42 
stativo: 134-13 
stativo: 158-24 
stativo: 264-2 
stativpiedo: 266-42 
statoakustika nervo: 22-96 
statuo de Amoro: 84-20 
statuo de la Dipatrino: 148-51 
statuo; skulptaĵo: 158-32 
statuo: 153-6 
statuo: 84-10 
staŭdo (florstaŭdo): 204-10 
staŭdobedo: 204-23 
steba kudro: 254-1 
steba kudro: 36-3 
stebfadeno (sur bobeno): 255-
13 
stebita emblemo: 39-10 
stebita faldo; stebfiksita faldo: 
36-51 
stebita vatita veŝto: 35-4 
stebkudro: 34-43 
stebkudro: 35-6 

stebmaŝino, kurdromaŝino: 
255-9-13 
stebmaŝino: 253-21 
stebopiedo: 253-23 
stego: 272-67 
stego: 273-26 
stego: 273-55 
stego: 99-43 
steleo: 148-43 
steleo: 153-47 
stelkonekto: 305-23 
stelmapo de la norda ĉielsfero 
(norda hemisfero) 
(ĉielmapo): 3-1-35 
stelmapo de la suda 
firmamento: 3-36-48 
stelplektaĵa fundo: 289-19 
stelrado: 159-39 
stelŝpruciloj: 376-93 
steltajlo: 43-43 
stelvolbo: 155-44 
stenobloko: 408-29 
stenografaĵo: 164-13 
stereoaparato: 50-7 
stereomezura kamerao: 264-70 
stereomikroskopo kun 
granda vidkampo: 264-61-64 
stereoplanigrafo: 16-67 
stereotopa desegnilo: 16-65 
stereovidigilo: 398-7 
sterila gazo; sterilizita gazo: 
26-7 
sterilaĵoj (kovrotukoj, kitelo 
ktp): 31-13 
sterilizilo por malgrandaj 
objektoj: 31-28 
sterilizita tuko: 31-31 
sterilizitaj ventrotukoj: 31-18 
sterilpakitaj unufojaj 
injekciiloj: 82-72 
sterkakva kanaleto: 228-44 
sterkakva kanaleto: 228-20 
sterkakva silo, cisterno: 215-28 
sterkohojo: 219-9 
sterkoŝuta remorko: 215-39 
sterkujoj: 375-66 
sterna betono: 276-13 
sternita fojno: 216-27 
sternumaj ripoj; veraj ripoj: 20-
12 
sternumo; brustosto: 20-11 
steroaparataro; miksotabulo: 
129-27 
stetoskopo: 28-32 
stevena rudro: 372-24 
stevenakvo (pobakvo): 377-58 
steveno: 372-4 
steveno: 375-14 
steveno: 378-77 
stiftingo: 142-22 
stifto; radikstifto: 29-30 
stifto: 277-29 
stifto: 360-16 
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stiftodrato: 277-28 
stiftotabulo: 143-18 
stiftotruo: 273-22 
stiftotutaĵo; stifto-stumpa 
komplekso: 29-27 
stiftovajco: 261-16 
stigmaro: 221-34 
stigmo: 188-61 
stigmo: 211-44 
stigmo: 212-19 
stikado en akvo: 206-19 
stikaĵo: 206-20 
stikovergo: 206-25 
stilobato: 153-37 
stiluso: 188-60 
stiluso: 211-45 
stiluso: 212-18 
stilzanto; stilziranto: 126-33 
stipo: 199-18 
stipulo: 209-5 
stipulo: 211-51 
stir- kaj komandopupitro : 
379-1 
stiramortizilo: 347-47 
stirbrako: 134-11 
stireja bremsorega valvo: 364-53 
stirejo de gruo: 382-40 
stirejo de vaporlokomotivo: 
364-38 
stirejo en la kupeo: 217-27 
stirejo: 101-38 
stirejo: 351-26 
stirejo: 355-5 
stirejo: 362-2 
stirejo: 363-10 
stirejo: 363-28-51 
stirejo: 364-49 
stirejo: 365-18 
stirejo: 365-57 
stirejo: 366-5 
stirejo: 367-2 
stirejo: 368-59 
stirejo: 377-18 
stirfendo: 103-38 
stirgloba muso, komputila 
muso: 406-31 
stirglobo (rulglobo): 406-29 
stirglobo (rulglobo): 406-34 
stirhelico; vostrotoro: 64-20 
stirhoko (por stiri kaj bremsi): 
121-25 
stirilanso: 339-3 
stirilo de konkursbiciklo: 106-21 
stirilo: 339-2 
stirilsako: 340-20 
stirilŝafto: 339-8 
stirista bremsrega valvo: 365-22 
stirista bremsregvalvo: 366-11 
stirista kajuto: 346-35 
stirista pordo: 346-5 
stirista sidilo: 344-40 
stirista sidilo: 354-37 
stirkolono: 345-42 

stirkonduktiloj: 345-16 
stirloko; stirejo: 102-3 
stirlu ĝo: 121-3 
stirmeĥanismo (helica 
stirado): 345-41 
stirmeĥanismo de la postradoj: 
217-34 
stirpupitro: 366-32 
stirradeto: 407-45 
stirrado kun integrita 
savbalono: 344-69 
stirrado: 344-18 
stirrado: 347-30 
stirrado: 379-2 
stirrado: 403-32 
stirstango: 104-4 
stirstango: 403-17 
stirstango: 403-9 
stirŝnuro: 121-4 
stirŝnuro: 103-33 
stirŝnuroj: 99-49 
stirunuo: 403-31 
stirvagono: 359-19 
stirvekto: 99-48 
stoka vinbarelo: 232-2 
Stokholmo, la ĉefurbo de 
Svedujo, urbo: 15-39 
stoko da foliegoj: 324-9 
stoko de eligitaj presitaj 
foliegoj: 333-15 
stoko de presota papero: 334-26 
stokotablo por kovraĵoj (tolo, 
papero aŭ ledo): 337-12 
stolono: 206-16 
stolono: 211-22 
stomakapogilo: 37-24 
stomako (52, 53): 23-51 
stomako, meza intesto: 230-22 
stomako: 23-16 
stopbutono: 401-72 
stopbutono: 401-91 
stopbutono: 402-22 
stopbutono: 404-39 
stopbutono: 404-62 
stopcilindra presmaŝino 
(cilindra presilo, rapidpresilo) 
laŭ presprincipo faco kontraŭ 
cilindro: 334-22 
stoplejo: 216-36 
stoplobarbo; tritaga barbo: 40-26 
strandkanalo: 14-79 
strandlageto; strandflako: 14-90 
strandomuro (altatajda limo): 
14-81 
strandondoj; laŭbordaj ondoj: 
14-82 
strandsojlo: 15-11 
Strassfurt’a ŝtonsala tavolo: 
306-69 
stratangulo: 352-12 
stratbalailo: 79-62 
stratkafejo; kafejo kun 
trotuarteraso (50-52): 79-49 

stratlanterno: 44-62 
stratlumigo; stratlampoj; 
stratlanterno: 79-44 
strato: 44-66 
stratoatlaso: 349-72 
stratokumuluso (malalta, dika 
tavolnubo el rulvolvaĵoj): 8-3 
stratomapo: 349-70 
stratopaŭzo: 7-22 
stratosfera aviadilo: 7-17 
stratosfero: 7-11 
stratponto: 17-54 
stratpuriga broso: 353-2 
stratpuriga kamiono kun bala-
diskoj: 79-39 
stratpurigisto; stratbalaisto 
(62, 63): 79-61 
stratpurigisto: 353-1 
stratŝildo kun stratnomo; 
stratnomtabulo: 79-4 
stratŝovelilo: 79-63 
stratumo; sedimentotavolo: 14-51 
stratuso (supreniĝanta nebulo, 
malalta homogena tavolnubo): 
8-4 
streĉa subpantalono; 
streĉpantalono: 37-64 
streĉbendo: 112-19 
streĉbloketo: 141-13 
streĉbolto de transversa stajo: 
100-10 
streĉbolto: 283-4 
streĉdrato: 272-66 
streĉdrato: 355-9 
streĉfiksilo: 334-7 
streĉita antaŭtegmento; 
tendoalero: 92-32 
streĉita ŝnuro; dancoŝnuro: 
125-44 
streĉkabla pulio: 368-37 
streĉkadro kun kejloj: 157-20 
streĉkliko: 262-26 
streĉkoloriga maŝino:       
321-14-18 
streĉkolumo: 36-11 
streĉkonstrukto*: 369-3 
streĉkrono: 262-34 
streĉoringo: 92-35 
streĉosido streĉgamba sido: 
115-10 
streĉostango: 92-33 
streĉoŝnuro: 92-34 
streĉoŝnuroj; stajo: 113-10 
streĉoŝnuroj; stajo: 114-5 
streĉoŝovilo; ŝargoŝovilo: 63-12 
streĉpantalono; gainpantalono: 
39-44 
streĉpantalono: 36-55 
streĉpezaĵa ŝakto: 368-34 
streĉrado: 262-27 
streĉrado: 262-33 
streĉrando: 36-10 
streĉringo: 142-57 
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streĉringo: 296-34 
streĉrulo kun konzolo: 286-11 
streĉsalto: 115-35 
streĉtuko; elasta tuko: 114-11 
streĉtuko: 268-62 
streĉzono: 36-62 
strek-ortilo: 273-69 
streko AB (17, 18): 169-16 
stria hieno: 186-10 
striglilo: 226-54 
striglobroso: 226-55 
strigo (simbolo de la deino 
Atena): 59-2 
strigospegulo; burleskulo: 124-33 
strikoda legilo: 349-49 
strikoda skanilo: 252-109 
strikodo ene de poŝtkesto: 395-50 
strikodo: 252-110 
strikta rulkolumo: 35-25 
striktatalia sportjako  (13-15): 
36-12 
striktatalia vintra mantelo 
(drapa mantelo; redingoto) 
(10-13): 35-9 
strikte tajlita pantalono kun 
gladita faldo: 36-77 
striornamo: 35-26 
striptizistino; nudrivela 
senvestiĝa dancistino: 130-25 
strirrada spoko: 344-70 
stroboskopo por la optika 
kontrolo de turnorapido: 401-21 
strukturo de propulsilujo: 393-3 
struto: 178-3 
strutoformaj birdoj  (neflugaj 
birdoj) (2-4): 178-1 
strutoplumoj: 62-32 
stucita ĉevrono: 274-61 
stucita vosto: 223-15 
studentino: 74-10 
studento: 74-9 
studia kamerao: 400-26 
studia mikrofono: 131-31 
studia sonregistrejo: 131-55 
studio; okaza studio pri 
elektado: 70-5 
stukado: 271-83-91 
stukelemento: 45-4 
stukisto: 271-83 
stumpopipo, mallonga pipo: 
259-33 
stupahalo: 151-9 
stupao; hinda pagodo; 
kupolkonstruaĵo: 151-4 
stupo: 240-63 
sturmofusilo G36-63-16 
sturno: 179-17 
suba (baza) sledo: 302-24 
suba bato: 110-15 
suba cilindro: 301-30 
suba Elbo: 15-22 
suba firmiga tavolo: 352-3 
suba membro: 274-73 

suba membro: 274-79 
suba mordanto: 139-20 
suba muldokesto de aŭtomata 
gisinstalaĵo: 301-13 
suba parto de sonizolujo: 134-17 
suba planeo: 385-9 
suba pobofaco: 372-58 
suba postforko: 339-31 
suba premplato: 286-54 
suba propulsilframo: 393-7 
suba raliko: 100-31 
suba raliko: 94-10 
suba ŝarĝoplato: 360-6 
suba ŝranko: 47-45 
suba trabobendo: 369-10 
subakva naĝado; subakviĝo: 
98-34 
subakvista horloĝo por mezuri 
tempon de subakviĝo: 93-11 
subakvista naĝilo: 93-15 
subakvista tranĉilo: 93-13 
subakvistaj ŝuoj: 93-14 
subapoga trabo: 274-67 
subapogilo de karoserio: 345-
78 
subapogilo de ŝelaĵo: 272-13 
subapogilo: 288-5 
subapogilo: 369-55 
subasfalta tavolo: 352-2 
subbusprita velo: 372-43 
subcentrala telefono: 409-16-20 
subĉemizo, senmanika 
ĉemizeto: 34-8 
subĉemizo: 37-34 
subĉiela bredado: 227-1 
subĉiela filmadejo: 131-2 
subĉiela filmado ĉe konforme 
konstruita dekoracio: 131-15 
subĉiela kablomasto: 304-36 
subĉiela konduktilmasto 
(latismasto): 304-28 
subĉiela kuŝkuracado; ripoza 
kuracado: 88-28 
subĉiela naĝejo; subĉiela 
baseno: 97-9 
subĉiela naĝejo: 98-1-29 
Subĉiela ŝaltostacio, alttensia 
dividinstalaĵo: 304-29-35 
subĉiela teatro: 84-6 
subdisketo, subringo: 296-17 
subekipaĵa nacelo: 64-15 
subenkvarko: 1-17 
subetaĝo aŭ suba ferdeko: 347-42 
subetaĝo: 362-22 
subfaco: 338-43 
subglasa kartondisketo; 
glasosubaĵo: 76-3 
subgutranda bretaĵo: 275-42 
subirejo; subvojeto: 17-43 
subita, loka nedaŭra pluvo; 
ŝaŭro*: 8-19 
subjupo; pufiga subjupo:    
127-67 

subjupo: 37-37 
subkalika ovario: 211-9 
subklavika arterio: 21-7 
subklavika vejno: 21-8 
subklino kaj flankeniĝo: 117-29 
subkonstruaĵo de templo: 153-5 
subkonstruaĵo: 298-2 
subkovra folio, subfolio: 259-6 
subkreska arbaro, suba 
arbostoko: 237-5 
subled-tondilo: 253-39 
submama (fortikiga) stebaĵo: 
36-14 
submandibla glando: 22-12 
Submara borado por nafto: 
299 
submarinŝipo de klaso 206-
66-64 
submasonaĵo: 276-15 
submetaĵo (por skribado): 54-19 
submezbranĉo: 241-9 
submuntaĵo: 265-2 
submuntaĵo: 299-38 
subplanda rimeneto; stegeto: 
36-64 
subplanka instalaĵo:          
280-20-22 
subplato por skribado: 358-55 
subplato por skribado: 409-3 
subplato, subtenilo: 250-60 
subpolusa klimatzono: 9-46 
subportanto; piramidbazulo: 
125-27 
subrobo: 37-36 
subskriba aktujo: 408-33 
subskriba aktujo: 409-12 
subskribo de la prezidanto de la 
direkcia konsilio: 415-31 
subskribo de la prezidanto de la 
eŭropa Centra Banko: 60-7 
subskribo de la prezidanto de la 
kontrolkonsilio: 415-30 
subspina muskolo: 21-53 
substernaĵo: 228-6 
substrato: 354-53 
substreko: 164-29 
subtabla bevelsegilo: 311-23 
subtabla bevelsegilo: 311-69 
subtaso; subtelereto: 75-46 
subtaso: 376-14 
subtasoj; teleretoj: 52-27 
subtegment(ej)o: 46-19 
subtegmenta centra hejtilo 
(aeruma sistemo): 308-20 
subtegmenta elektronikejo:   
65-30 
subtegmenta etaĝo; 
tegmentetaĝo (2-38): 46-1 
subtegmenta fojnejo: 215-31 
subtegmenta naĝejo: 96-8-13 
subtegmenta soklo: 274-47 
subtegmentejo: 44-4 
subtelero: 53-4 
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subtena ĉareto: 311-11 
subtena dilo: 272-16 
subtena fosto: 245-36 
subtena piedo: 120-2 
subtenilo de plektostablo: 289-10 
subtenilo: 220-9 
subtenilo: 317-25 
subtera akvofluo: 80-3 
subtera akvonivelo; nivelo de 
grundakvo: 80-1 
subtera hidranto: 82-37 
subtera tombokamero: 152-5 
subtera vulkano (plutona korpo 
neatinĝinta la surfacon; 
lakolito): 12-9 
subteraj instalaĵoj 
(ekspluatejo): 297-21-52 
subtitolo: 165-6 
subtitolo: 338-55 
subtitolo: 338-69 
subtrabaro: 245-35 
subtraha kolormikso: 166-19 
subtraho (depreno) [3- unua 
termo aŭ malpliigato; -: minus-
signo, 2: subtrahato aŭ dua 
termo; 1: diferenco]: 167-24 
subtraka pasejo: 17-41 
subtropika klimatzono: 9-48 
subtropika senventa zono: 9-36 
subventraĵo: 249-39 
subvestoj kaj negliĝoj por 
virinoj  (2-46): 37-1 
subvestoj por viroj kaj viraj 
noktovestoj: 37-47 
suĉajutoj: 321-49 
suĉdampilo: 344-2 
suĉdragilo kun trenata aŭ 
surbarka suĉokapo: 370-44 
suĉdukto (puta subakva 
pumpilo kun premdukto): 80-42 
suĉdukto kun suĉkorbo kaj 
fundvalvo: 80-14 
suĉdukto: 137-52 
suĉdukto: 46-59 
suĉdukto: 80-5 
suĉelektrodoj: 28-26 
suĉfunelo: 371-57 
suĉilo (fam:  cicaĉo): 33-51 
suĉilo kun suĉkateteroj: 30-9 
suĉilo: 175-18 
suĉilo: 176-24 
suĉilo: 228-30 
suĉilo: 233-37 
suĉkanalo: 343-34 
suĉkanalo: 343-64 
suĉkorbo kun fundvalvo: 80-43 
suĉkorbo kun piedvalvo; 
fundvalvo: 80-6 
suĉkorbo: 220-14 
suĉofaŭko: 353-18 
suĉotubo por likva oksigeno: 
391-22 
suĉotuboj: 382-32 

suĉprenilo: 337-11 
suĉpumpilo kun motoro: 80-7 
suĉpumpilo: 370-47 
suĉregula ŝovbutono: 56-78 
suĉtakto: 228-34 
suĉtubo por pli grandaj 
malpuraĵoj: 56-88 
suĉtubo: 172-20 
suĉtubo: 341-41 
suĉtuko: 321-25 
suĉvar-transkargado, 
transkargado de amasvaro: 
382-29 
Sud-Ameriko: 16-14 
Sud-Ekvatora Fluo: 16-35 
sud-orienta alizeo (pasato), 
kontraŭalizeo: 9-38 
Suda Kruco: 3-44 
suda punkto: 4-17 
Sudlandaj fruktoj: 202 
suflorkesto; suflorejo: 137-27 
sukcesa (fin)pozicio; tenfiksa 
haltero: 117-5 
sukera laminario; brunalgo: 
196-50 
sukerbeto: 221-44 
sukerkano; oficina sakaro: 
200-52 
sukero: 252-89 
sukerstango: 126-54 
sukerujo: 52-29 
sukerujo: 75-43 
sukervato; sukernubo; 
sukerŝpinaĵo: 126-53 
sukpremilo: 48-24 
sukura kofro: 82-18 
Sukurado unua helpo: 26 
sukuraj bandaĝoj: 26-1 
sukuristo; helpanto; 
unuahelpisto: 26-22 
sukuro kaze de hemoragio 
(ligaturo de sanga vaskulo aŭ 
angio): 26-15 
sukursako; sukurtornistro: 
82-69 
sukursako; unuahelpa sako:  
82-14 
sulfidlavejo: 309-22 
sulfura kapo (brulkapo): 259-23 
sulfurado de alkala celulozo 
(transformo en celulozan 
ksantogenaton) kaj solvo de 
ksantogenato: 322-5 
sulkio: 105-26 
sulkirajdanto en trotvestaĵoj: 
105-28 
sulko: 216-7 
sumiga meĥanismo; sumigilo: 
127-78 
sumigilo (adiciilo) (71-72): 
127-70 
sunbanejo, sunumigilo: 96-
30-32 

sunbanejo; sunuma herbejo: 
98-2 
sunĉela alo (sungeneratoro): 
397-2 
sunĉela elektrejo, (fotovoltaa 
elektrejo) [skemo]: 307-21 
sunĉela modulo kun 
klimatizilo, prizorga modulo: 
394-5 
sunĉeloj kun fotovoltaaj platoj: 
307-22 
sunĉeloj; elfalditaj 
sunĉeltabuloj; kantilevraj 
sunĉeltabuloj: 10-66 
sunĉeloj: 410-22 
sundisko: 4-39 
suneklipso: 4-29-33 
sunfloro, helianto: 222-20 
sunhorloĝo: 262-22 
sunkolektilo, plata kolektilo: 
308-1-6 
sunkolektiloj: 6-5 
sunmakuloj: 4-40 
Suno: 4-29 
Suno: 4-34 
Suno: 4-39-44 
Suno: 4-45 
Sunobservatorio Kitpiko en 
Tukson, Arizono (Usono) 
[sekco] [Kitt Peak ĉe Tucson]: 
5-31 
sunokulvitroj: 263-6 
sunombrelo: 79-51 
sunombrelo: 84-58 
sunpanelo (fotovoltaaj ĉeloj): 
308-15 
sunpaneloj (heliostatoj): 307-20 
sunrado: 296-96 
sunsensilo: 10-69 
sunspegulo; heliostato: 5-32 
sunspektro (koloroj de la 
ĉielarko): 166-26 
sunŝirmilo de la objektivo: 
269-19 
sunŝirmilo kun filtril- kaj 
maskingo: 134-3 
sunŝirmilo kun ŝminkospegulo: 
344-16 
sunumferdeko: 377-22 
sunumiga tubo: 96-32 
sunumigatino: 96-31 
sunumiĝanta virino: 376-79 
sunumlito: 376-82 
supĉerpilo; supkulerego: 53-16 
superbazaro, memserva 
nutraĵvendejo: 252-1-113 
Superbazaro: 252 
superfluujo: 173-60 
superkaja pasejo: 359-42 
superkurteno; drapiraĵo: 50-40 
superpasejo; superstrata pasejo: 
79-43 
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superpremvalvo; sekurecvalvo: 
48-8 
superpunkto: 164-25 
superrigardo de areoj: 357-72 
supersceneja dekorestro: 137-7 
superscenejaj pendolampoj: 
137-14 
supersona publiktrafika 
aviadilo: 387-12 
superstreko: 164-30 
supertrakpasejo: 17-39 
supertuto: 293-9 
supertuto: 34-22 
supertuto: 38-74 
supkokino: 252-68 
supopoto; supujo; supkuirpoto: 
48-14 
supra (laŭlonga) sledo: 302-22 
supra balustrada fosto: 276-54 
supra bato: 110-13 
supra brako: 19-59 
supra cilingro: 301-29 
supra ebeno de pontoplanko: 
369-8 
supra eksterlimo: 109-65 
supra fenestro: 347-51 
supra ferdeko: 299-37 
supra ferdeko: 377-4-11 
supra firmiga tavolo: 352-4 
supra gilotinklingo: 336-10 
supra kanalsekcio: 371-42 
supra kava vejno: 21-9 
supra kava vejno: 23-66 
supra klavaro: 140-46 
supra kluzokapo: 371-29 
supra konkokalka tavolo: 306-61 
supra limo de ozontavolo: 7-21 
supra lipo: 144-27 
supra lipo: 22-16 
supra lipo: 225-8 
supra lobo de pulmo [sekco]: 
23-10 
supra luko: 392-35 
supra martelbloko: 292-10 
supra matrico: 292-4 
supra matrico: 59-17 
supra membro: 274-74 
supra membro: 274-80 
supra muldokesto de aŭtomata 
gisinstalaĵo: 301-14 
supra palpebro: 22-48 
supra parto de kopikrado kun 
vitroplato: 332-15 
supra parto de sonizolujo:   
134-16 
supra parto; piĵamojako: 37-3 
supra pedalo: 144-52 
supra piedapogo el bukloŝtofo; 
krispaŝtofa babuŝdorso: 58-23 
supra planeo: 385-7 
supra plataro: 378-47 
supra plato; laborebeno: 56-33 
supra pobofaco: 372-55 

supra ponto: 384-23 
supra postforko: 339-30 
supra premmovilo: 292-2 
supra premplato: 286-55 
supra propulsilframo: 393-6 
supra randilo: 271-73 
supra sekcio; supra pozitivo; 
supra suborgeno: 144-2 
supra ŝarĝoplato: 360-7 
supra ŝranko; pendoŝranko:  
47-43 
supra ŝranko; pendoŝranko:  
54-27 
supra tabulo; kaptabulo; 
frontolato: 54-5 
supra tavolo: 306-86 
supra termantelo (200-400 km-
ojn profunde): 11-4 
supra trabobendo: 369-9 
supraj gvatolukoj: 393-25 
supraj lumigaj kestoj (supra 
lumfakaro): 137-13 
supraĵo el mola bovidledo:   
58-46 
supraled-tondilo: 253-42 
supre alfluata trogrado: 245-38 
supre malplenigebla verŝkuvo: 
300-44 
supren malferminta piloteja 
kapoto: 65-4 
suprendukto: 298-24 
suprendukto: 298-32 
suprendukto: 80-19 
suprengamba pirueto, stara 
pirueto [Bielmann]: 120-6 
suprenirejo (malsuprenirejo): 
377-24 
suprenirejo (ŝtuparo) al kajoj: 
358-38 
suprenirejo: 125-18 
suprenkvarko: 1-15 
suprenlivera bendo: 251-75 
suprenrulebla enirejo: 92-38 
suprenstreĉa pozo: 115-5 
suprenstreko; dekstra oblikvo: 
164-31 
suptelero; profunda telero: 52-7 
supujo: 52-9 
supujo: 53-15 
surakviĝaj aviadiloj: 388-1-10 
surbakado de argilglazuro aŭ 
engobo*: 313-14 
surbenkiĝinta ŝipo (averiinta 
ŝipo): 383-2 
surbenkiĝinta ŝipo (averiinta 
ŝipo): 384-12 
surborda piliero: 369-27 
surbordiga ŝipo de klaso 
“Barbfi ŝo” [Barbe] (90, 91): 
66-89 
surfaca prilumado: 264-64 
surfacesplora mikroskopo: 
264-37 

surfaco de Luno: 392-12 
surfaco por etikedo: 406-59 
surfaco por etikedo: 407-21 
surfacondoj; tertrem-ondoj:  
12-27 
surfado; ventosurfado: 94-1 
Surfado: 94 
surfaj rulŝtonoj: 14-74 
surfanto; ondoglitanto; 
ondorajdanto: 94-30 
surfbreto; surfotabulo 
(flankvide; suprevide): 94-22 
surfenestra pentraĵo, per 
fingrofarbo: 72-27 
surfingrado: 135-21 
surfirsta kruco; firstokruco: 
149-10 
surfkostumo; surfkombineo el 
neopreno: 94-5 
surfo: 14-72 
surfobreto, surfotabulo 
(deflanke; desupre): 94-34 
surfokavaĵo: 14-75 
surfosta ventmuelejo: 245-33 
surfovelo: 94-6 
surframa plektado: 289-22-24 
surfunda fiŝado: 243-1-10 
surgenua pafpozo: 123-23 
surĵeta maksipulovero; trikita 
maksipulovero: 34-57 
surkudraĵo; surkudrita figuro: 
34-23 
surkudrita poŝo: 36-2 
surkudrita poŝo: 36-21 
surkudrita poŝo: 36-45 
surkudritaj poŝoj: 34-63 
surloka marŝaparato; movbraka 
marŝtrejnilo: 112-21 
surluniĝa ŝtupo: 392-18-26 
surmetita duobla anĉo: 141-30 
surmuldita plandumo: 58-11 
surmuntebla kontaktoskatolo: 
280-23 
surmura spalirarbo: 204-2 
surnukigo de brakoj: 115-52 
suro (tibikarno): 19-91 
surpieda cindrujo: 76-13 
surpieda lampo; starolampo: 
50-38 
surpieda skribtabulo; stabla 
skribtabulo: 55-13 
surplanka bredado: 227-9 
surprovejo: 255-18 
surprovo de okulvitroj :    
263-1-4 
surpuŝo; surŝoviĝo: 13-8 
surrela bumgruo: 378-23 
surrela forĝmanipulilo: 292-38 
surrena glando: 23-36 
sursabla motorcikla 
konkurso: 106-40 
surskribado kaj orado aŭ 
orplakado: 282-44 
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surskriboj: 329-16 
surstabligita trabo: 273-19 
surstebita garnaĵo: 35-52 
surstebita jakopoŝo: 38-48 
surŝultrilo: 400-43 
surtegmenta eskalo: 46-5 
surtegmenta klimatizilo: 347-39 
surtegmenta konduktilo: 365-5 
surteraj orientigaj signaloj: 
103-44-46 
surteriĝa direkta anteno: 392-34 
surteriĝa lumĵetilo: 386-49 
surteriĝaj glitiloj: 388-15 
surteriĝaj glitiloj: 63-95 
surteriĝaj glitiloj: 64-21 
surteriĝejo de glisiloj: 104-31 
surteriĝo; refalo: 116-19 
surventra vendokesto; 
kolportista vendokesto: 126-44 
survesta pulovero; kovra 
pulovero; surpulovero: 35-27 
survitra pentraĵo; vitralo: 148-15 
suspensio sur kamiono: 353-26 
svarmreto: 230-66 
sveltiga kalsono: 37-31 
svingaĵo: 262-24 
svingata kruro: 116-27 
svingiĝa kudroselo: 338-24 
svingiĝo en baskulon sur 
paralelo: 113-57 
svingiĝo en inversan baskulon 
sur paralelo: 113-58 
svingiĝo surbraken sur ŝtupa 
paralelo: 114-28 
svingiĝo surmanen sur ŝtupa 
paralelo: 114-29 
svingmovo: 110-45 
svingobrako: 355-4 
svingomotoro: 285-69 
svingopordo: 347-34 
svingopordo: 362-29 
svingoselo: 341-13 
svingoteĥniko: 116-30 
svingrado: 253-24 
ŝablondesegnejo: 378-3 
ŝablontranĉilo: 282-47 
ŝafejo: 228-9 
ŝaffela polurdisko: 287-21 
ŝaffela rulo: 283-31 
ŝafido: 228-11 
ŝafo virseksa:  virŝafo; inseksa:  
ŝafino; kastrita:  eksŝafo; juna:  
ŝafido: 224-13 
ŝafo; Arieso (Aries): 4-56 
ŝafpatrino: 228-10 
ŝaftingo: 296-79 
ŝafto: 296-61 
ŝafto: 324-12 
ŝafto: 371-55 
ŝaftokolo: 296-64 
ŝaftopelata semilkombinaĵo: 
216-16 
ŝaftopezoj: 324-14 

ŝaftotruo: 245-20 
ŝaftotunelo: 377-66 
ŝajna frakcio (reduktita ĝi 
donas entjeron): 167-18 
ŝajna orbito de Suno dum la 
komenciĝo de la sezonoj: 4-
10-21 
ŝajna orbito de Suno je la 21-a 
de marto kaj 23-a de 
septembro: 4-19 
ŝajnfrukto kun folikrono: 202-62 
ŝajnpiedo; pseŭdopiedo; 
pseŭdopodo: 176-8 
ŝajntrunko formita el foliingoj: 
202-30 
ŝakalo, seloŝakalo: 185-14 
ŝakfiguroj; ( ŝak)pecoj: 90-7 
ŝakhorloĝo (duobla horloĝo por 
ŝakturniroj): 90-16 
ŝakludo; reĝa ludo; ŝakoj 
(tabulludo por 2 ludantoj): 90-
1-16 
ŝakta puto kun subakva 
pumpilo: 308-26 
ŝaktabulo kun la figuroj en 
komenca pozicio: 90-1 
ŝaktabulo: 55-20 
ŝakto: 306-72 
ŝaktohalo: 297-2 
ŝaktoturo, liftoturo: 297-1 
ŝakumita ŝildo por indiki 
ĉefsignalilon starantan ne rekte 
dekstre aŭ super la trako: 357-30 
ŝalkoluma pulovero: 35-30 
ŝalmo (kulmo): 221-6 
ŝalmo; prahobojo (simile:  
bombardo; pomero): 140-14 
ŝalmo: 140-4 
ŝalo: 38-50 
ŝalo: 39-47 
ŝaltbutono: 400-44 
ŝaltbutono: 404-52 
ŝaltbutonoj por stirista kaj 
pasaĝera sidilhejtiloj: 344-96 
ŝaltejo; ŝaltopupitro: 32-11 
ŝaltilaro: 132-20 
ŝaltilaro: 132-4 
ŝaltilo de bendokvalito: 401-97 
ŝaltilo de direktoŝanĝa ludo: 
401-98 
ŝaltilo de glitpreventa instalaĵo: 
365-33 
ŝaltilo de sabloŝutilo: 365-32 
ŝaltilo de stireja hejtilo: 365-39 
ŝaltilo de suspenda reĝimo: 
402-8 
ŝaltilo de trakcia avertosono: 
365-40 
ŝaltilo de vakuigo: 332-19 
ŝaltilo kaj malŝaltilo: 286-37 
ŝaltilo por glacohejtilo: 344-89 
ŝaltilo por levo kaj mallevo de 
pantografo: 365-30 

ŝaltilo por nebulreflektoro: 
344-54 
ŝaltilo por panelampo: 344-80 
ŝaltilo por parkadlampo kaj 
vojlampo: 344-53 
ŝaltilo por posta nebullampo: 
344-56 
ŝaltilo por postglaca hejtilo: 
344-88 
ŝaltilo: 331-36 
ŝaltiloj por vento kaj elektro: 
144-47 
ŝaltiloj; regklavoj; ŝaltbutonoj; 
regbutonoj: 73-40 
ŝaltinstalaĵo: 371-50 
ŝaltkamero: 305-60 
ŝaltobrako de antaŭenmova 
transmisiilo: 302-10 
ŝaltobrako de dekstra aŭ 
maldekstra rotacio de la 
mandreno: 302-11 
ŝaltobrako de la 
kuploŝraŭbingo de la regŝafto: 
302-19 
ŝaltobrako de la redukta 
transmisiilo: 302-3 
ŝaltobrako de la regŝaft-
inversiga transmisiilo: 302-6 
ŝaltobrako por direktoŝanĝo de 
la antaŭenmova aparato: 302-
14 
ŝaltobrako por laŭlonga kaj 
kvera antaŭenmovo: 302-17 
ŝaltobrako por normalaj kaj 
krutaj ŝraŭbopaŝoj: 302-4 
ŝaltobutonoj por interna kaj 
ekstera prilumado, glacoviŝilo 
kaj pordomalfermo: 351-34 
ŝaltokesto: 303-29 
ŝaltokesto: 311-72 
ŝaltopanelo: 247-15 
ŝaltopanelo: 338-2 
ŝaltoŝranko: 332-33 
ŝaltotabulo: 46-72 
ŝaltotelero: 317-24 
ŝaltpupitro: 332-10 
ŝalttabulo: 332-17 
ŝalttabulo: 334-30 
ŝalupo: 381-25 
ŝamano: 161-24 
ŝamota kovrilo: 260-9 
ŝampuflakono: 257-34 
ŝampuo: 252-44 
ŝampuo: 258-21 
ŝanelmezo: 380-3 
ŝanelo: 370-13 
ŝanĝebla kapopeco: 56-63 
ŝanĝebla objektivo: 264-62 
ŝanĝebla rondsegila disko:  
237-33 
ŝanĝebla tipoglobo: 412-31 
ŝanĝeblaj objektivoj: 133-55 
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ŝanĝiĝema folioto, faskofungo: 
199-33 
ŝanĝilo de kolorfiltriloj kun 
kolordiskoj: 137-49 
ŝanĝilo de mezurintervalo:  
266-58 
ŝanĝludisto: 108-17 
ŝanĝmona tirkesto: 395-21 
ŝanĝobrako: 285-56 
ŝanĝradujo: 302-7 
ŝarga pordeto: 46-66 
ŝarĝaŭtoj, aŭtobusoj: 347 
ŝarĝaŭtoj : 347-1-32 
ŝarĝbesto: 162-3 
ŝarĝilo: 300-55 
ŝarĝo: 224-5 
ŝarĝobendo: 297-29 
ŝarĝofaŭkoj por krudmiksaĵo: 
317-2 
ŝarĝofosto: 238-30 
ŝarĝofosto: 238-47 
ŝarĝofunelo por krudmiksaĵo: 
317-13 
ŝarĝofunelo: 300-5 
ŝarĝogruo: 238-28 
ŝarĝogruo: 238-44 
ŝarĝokajo: 17-91 
ŝarĝomaŝino: 300-26 
ŝarĝomaŝino: 306-35 
ŝarĝoplata kamiono: 347-6 
ŝarĝoplatformo: 300-4 
ŝarĝoplato: 347-3 
ŝarĝoplato: 347-7 
ŝarĝoplato: 388-19 
ŝarĝoselo: 224-4 
ŝarĝospaco: 346-18 
ŝarĝoŝakto: 325-4 
ŝarko: 86-8 
ŝarpio* de 12 m2 [Sharpie]: 
100-46 
ŝaŭmaĵa flosilo: 243-18 
ŝaŭmbano: 57-3 
ŝaŭmigilo por ovoblankaĵo:  48-32 
ŝaŭmkanono: 82-65 
ŝaŭmkaŭĉuka kovraĵo; 
ŝaŭmkaŭĉuka tegaĵo; 
ŝaŭmkaŭĉuka remburaĵo: 107-20 
ŝaŭmkaŭĉuka mato: 88-24 
ŝaŭmkulero: 250-12 
ŝaŭmmarkilo: 236-9 
ŝaŭmvino: 252-34 
ŝeda tegmento: 274-20 
ŝelaĵfosto: 272-59 
ŝelaĵlignaĵo (ŝelajtabuloj): 272-18 
ŝelaĵo kun premtrabo: 355-15 
ŝelaĵtabulo: 272-76 
ŝelformoj de velboatoj: 101-
29-41 
ŝelkoĉemizo: 39-28 
ŝelkoj: 34-38 
ŝelkoj: 37-11 
ŝelkorobo: 35-37 
ŝelkorobo: 36-88 

ŝelmembrano, ŝelhaŭto: 227-27 
ŝelo de cinamarbo; post 
pulvorigo:  cinamo: 200-25 
ŝelo de propulsiloj: 391-5 
ŝelo: 188-8 
ŝelplato: 412-39 
ŝelskrapilo; muskoforigilo: 
208-14 
ŝenoprazo: 209-22 
ŝenoprazo: 210-14 
ŝero, malgranda ĝiba 
rokinsuleto, rokoklifo: 15-38 
ŝerobordo ĉe Stokholmo 
rokbordo kun nur eta reliefo: 
15-36 
ŝiftipoj I : 375 
ŝiftipoj II : 376 
ŝiftipoj III : 377 
ŝiftipoj III : 378 
ŝildeto: 175-33 
ŝildeto: 235-5 
ŝildmuro: 147-19 
ŝildo “levi plugilsokon”: 357-34 
ŝildo “mallevi plugilsokon”: 
357-35 
ŝildo pri malrapida veturo  
por indiki portempan 
malrapidveturan lokon: 357-
36-38 
ŝildo pri neĝoplugilo:        
357-34-35 
ŝildo: 162-10 
ŝildo: 241-60 
ŝildo: 372-17 
ŝildo: 68-28 
ŝildodorno: 147-58 
ŝildotenantoj; blazonbestoj: 
62-17-18 
ŝildvulkano: 12-2 
ŝilerbukoj je la flankoj: 40-7 
ŝinko (osta, kuirita, fumaĵita, 
ŝnurita): 252-72 
ŝinkolardo: 249-53 
ŝinkopeco: 249-51 
ŝintoa sanktejo; jaŝiro: 151-14 
ŝintoa templokonstruado: 
151-14-17 
ŝip-aera misilo "Marpasero" 
[Sea Sparrow]: 66-55 
ŝip-aeraj raketoj por proksimaj 
celoj: 66-62 
ŝip-ŝipa misilo "Harpuno" 
[Harpoon]: 66-57 
ŝipa staploĉaro: 382-15 
ŝipana kajuto: 392-31 
ŝipana kajuto: 393-17 
ŝipestra kajuto: 384-31 
ŝipfareja gruo: 381-24 
ŝipfareja magazeno: 381-23 
ŝipfarejo aŭ ŝipkonstruejo: 
378-1-46 
ŝiphelico: 375-45 
ŝiphelico: 378-75 

ŝipkonstrua halo: 378-3-4 
ŝipkorpo: 67-42 
ŝipkuirejo: 377-42 
ŝiplanĉejaj instalaĵoj: 378-11-28 
ŝiploko: 379-39 
ŝipmeza kastelo; 
superstrukturo: 66-10-28 
ŝipmeza sekcio: 67-55-74 
ŝipo kun ripoj: 378-29 
ŝipo por longŝnura fiŝado:   
244-24 
ŝipo por ringreta fiŝado: 244-20 
ŝipokluzo: 371-20-29 
ŝipokuirejo: 394-27 
ŝipolifto : 371-33 
ŝiprabotilo: 285-28 
ŝiprestoracio: 376-84 
ŝipsavado kaj ŝiptrenado: 383 
ŝipŝelo: 378-47-52 
ŝipveturebla rivero: 18-28 
ŝireĝo: 410-16 
ŝirlozigo, malkompaktigo kaj 
purigo de fibroflokoj: 318-6 
ŝirma aparatujo: 10-39 
ŝirma enirpordo rondarka: 92-52 
ŝirma kontenero: 306-85 
ŝirma ŝmiraĵo: 276-5 
ŝirmanso: 217-52 
ŝirmataj serviloj por pasvorte 
ŝirmata aliro al datenoj kaj 
retservoj: 405-16 
ŝirmilo de glitlameno: 120-11 
ŝirmilo kontraŭ radiado: 2-31 
ŝirmilo kontraŭ retromovo 
(lamenoj): 311-63 
ŝirmilo kontraŭ retromovo: 
285-47 
ŝirmilo; ekrano; ŝirma vando: 
27-37 
ŝirmkurteno: 271-90 
ŝirmobandaĝo; krurbandaĝo: 
105-16 
ŝirmobedo; sterkobedo; 
plantidbedo (17-19): 207-16 
ŝirmobendo: 140-27 
ŝirmobendo: 236-12 
ŝirmobendo: 240-10 
ŝirmoĉapo: 339-88 
ŝirmoforko: 125-54 
ŝirmoganto: 293-10 
ŝirmoganto: 360-28 
ŝirmogasa aŭ inertgasa 
veldaparato: 291-29-32 
ŝirmogasa aŭ intertgasa 
veldoŝalmo: 295-31 
ŝirmogasa dukto: 295-32 
ŝirmogaso, interta gaso: 295-38 
ŝirmokasko el batrezista plasto: 
280-2 
ŝirmokasko kun lumŝirmiloj: 
392-3 
ŝirmokasko kun okul- kaj 
orelŝirmiloj: 237-23 
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ŝirmokasko: 106-4 
ŝirmokasko: 120-22 
ŝirmokasko: 121-14 
ŝirmokasko: 312-14 
ŝirmokasko: 312-19 
ŝirmokasko: 360-26 
ŝirmokasko: 68-29 
ŝirmoklapo de bremso: 65-23 
ŝirmoklapo: 295-4 
ŝirmokontakta duobla 
ŝtopilingo (enmura): 280-8 
ŝirmokontakta ŝtopilingo 
(enmura): 280-7 
ŝirmokontakta ŝtopilo: 280-9 
ŝirmokovrilo: 291-9 
ŝirmokovrilo: 293-6 
ŝirmokovrilo: 355-23 
ŝirmokrado de eniga tablo: 
334-27 
ŝirmokulvitroj: 173-64 
ŝirmokulvitroj: 293-21 
ŝirmokulvitroj: 295-29 
ŝirmolako por tapeto: 281-32 
ŝirmomasko; vizaĝŝirmilo: 
108-43 
ŝirmomasko: 293-8 
ŝirmopaĝo: 338-45 
ŝirmopapero: 266-20 
ŝirmopapero: 266-20 
ŝirmoplato de fajruja pordo: 
364-60 
ŝirmoreto: 227-14 
ŝirmotegmento: 354-30 
ŝirmotola ĵo: 384-4-7 
ŝirmotubo: 10-36 
ŝirmotuko: 376-86 
ŝirmovando: 275-35 
ŝirmoveŝto (kontraŭsplita veŝto; 
kontraŭpafa veŝto): 68-32 
ŝirmrulaĵo (malebligas 
malsuprenrigardon): 105-32 
ŝirmvesto [oranĝkolora 
kamizolo, verda pantalono]: 
237-26 
ŝirmvestoj: 82-20-25 
ŝirpeco: 103-67 
ŝirpeco: 103-75 
ŝirstrikablo: 103-68 
ŝirŝnuro; ŝirkablo: 103-65 
ŝkotkorno: 100-32 
ŝkoto: 94-21 
ŝkotoj: 373-68 
ŝkotokapstano: 100-16 
ŝlejo* (riverece mallarĝa 
fjordeto): 15-9 
ŝlifado: 282-16 
ŝlifdisko: 291-8 
ŝlifdisko: 293-5 
ŝlifdiskoj: 287-23 
ŝlifita ŝtopilingo (balonkolo): 
173-37 
ŝlifma ŝino: 291-7-9 
ŝlifma ŝino: 293-4 

ŝlifodisko: 253-9 
ŝlifodisko: 303-4 
ŝlifosledo: 303-3 
ŝlifo ŝtono: 325-7 
ŝlifota ligno (fibroligno): 325-1 
ŝlifpapero, sablopapero: 282-19 
ŝlimapartigilo: 364-28 
ŝlimbano: 88-31 
ŝlimbenko: 383-3 
ŝlimbulbo; mukoŝtopaĵo: 25-36 
ŝlimintekta kapo: 298-10 
ŝlimkaĉo; terapia ŝlimo: 88-32 
ŝlimpumpilo: 298-16 
ŝlimtavoloj; kotejo: 14-17 
ŝlimtubo: 298-13 
ŝlosilanso: 293-40 
ŝlosilaro; ŝlosilfasko: 49-21 
ŝlosillango: 293-41 
ŝlosilo de gantujo: 344-104 
ŝlosilo por mankatenoj: 68-45 
ŝlosilo: 293-38 
ŝlosilpendaĵo: 349-55 
ŝlosilŝtono; ŝlosilo: 155-23 
ŝlosilŝtono: 154-33 
ŝlosiltabulo; ŝlosilhokaro: 49-20 
ŝlosiltabulo: 78-3 
ŝlosiltigo: 293-39 
ŝlosiltruo: 293-47 
ŝminkokrajono: 136-51 
ŝminkospegulo: 136-48 
ŝminkotablo: 136-50 
ŝminkotuko: 136-49 
ŝmirbroso (por ciro); cirbroso: 
56-45 
ŝmirbroso: 281-27 
ŝmirinstalaĵo: 325-36 
ŝmirma ŝino: 325-40 
ŝmirpeniko: 282-55 
ŝnur(ligit)a modelaviadilo: 
103-81 
ŝnurado de bazaj harnesoj: 323-23 
ŝnurado de harnesoj: 323-9 
ŝnurado de randaj harnesoj: 
323-22 
ŝnurarplafono: 137-4 
ŝnurbobeno kun kranko: 288-9 
ŝnurbulo: 376-26 
ŝnurdancistino: 125-43 
ŝnurduaŭlo: 118-31 
ŝnureskalo: 125-8 
ŝnureskalo: 375-78 
ŝnureskalo: 87-36 
ŝnurgvida rulo: 238-39 
ŝnurhoko: 376-41 
ŝnurkalsoneto: 37-26 
ŝnurkolumo: 39-33 
ŝnurkruco: 271-70 
ŝnurliniilo: 281-45 
ŝnurmaŝo: 118-11 
ŝnuro: 110-32 
ŝnuro: 26-36 
ŝnuroj de pleniga alpendaĵo: 
103-63 

ŝnurorla poŝo; paspela* poŝo: 
35-71 
ŝnurparaŝuto: 104-25 
ŝnurplonĝado (10-13): 85-9 
ŝnurplonĝanto; svingsaltanto: 
85-10 
ŝnurponto (primitiva 
pendoponto): 369-15 
ŝnursaltado: 114-40-42 
ŝnursaltado: 87-4 
ŝnurtakeloj: 137-8 
ŝnurtriaŭlo; ŝnurfinulo: 118-32 
ŝnurunuaŭlo; ŝnurgvidanto: 
118-30 
ŝnurvinĉo: 238-38 
ŝnurvinĉo: 238-46 
ŝnurzono; tredzono: 34-62 
ŝofora sidilo: 347-29 
ŝoforejo; stirkabino: 63-61 
ŝoforluko: 63-64 
ŝorteto: 39-41 
ŝortklapo: 34-39 
ŝortkombineo el neopreno; 
minikombineo: 94-32 
ŝorto: 39-40 
ŝosea trunkotransporto: 238-42 
ŝosekonkursa biciklisto; ŝosea 
vetbiciklisto: 106-16 
ŝosekovra tavolo: 352-3-5 
ŝosekovraĵo: 371-2 
ŝoseranda defluilo: 354-57 
ŝosetavoloj: 352-1-5 
ŝoseto [kversekco]: 190-31 
ŝoso: 188-20 
ŝoso: 231-3 
ŝotŝuo; kikŝuo: 108-42 
ŝova flostrajno el internakvaj 
veturiloj: 375-85-87 
ŝova laŭtregilo: 402-76 
ŝova profundmezurilo: 302-72 
ŝovartika tenajlo: 279-62 
ŝovartika tenajlo: 280-56 
ŝovartika tenajlo: 287-12 
ŝovartiko: 347-46 
ŝovbarĝo: 375-87 
ŝovdiska krano: 371-59 
ŝovduzaj fuelujoj: 393-46 
ŝovduzo: 391-34 
ŝovebla duŝkapofiksilo: 57-46 
ŝovebla skalo: 172-22 
ŝovebla tegmento: 367-27 
ŝovelaparato; ŝovelsprono:   
63-34 
ŝovelcilindro: 63-35 
ŝovelilo: 207-14 
ŝoviĝalto: 13-7 
ŝovkalibrilo aŭ ŝovmezurilo: 
302-67 
ŝovkalibrilo, ŝovmezurilo: 293-59 
ŝovkapoto: 332-2 
ŝovoduzo: 388-43 
ŝovoduzo: 388-47 
ŝovoduzo: 388-51 
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ŝovoduzo: 388-57 
ŝovoduzo: 393-38 
ŝovofermilo kontraŭ refluo: 
370-46 
ŝovokarto: 407-20 
ŝovopordo: 246-48 
ŝovopordo: 346-36 
ŝovopordo: 361-19 
ŝovopordo: 367-15 
ŝovoŝipa trajno: 381-60 
ŝovoŝipo: 375-86 
ŝovporda instalaĵo: 371-47 
ŝovporda instalaĵo: 371-71 
ŝovporda ŝranko: 408-1 
ŝovporda ŝranko: 411-40 
ŝovpordego: 215-30 
ŝovpordo: 83-58 
ŝovrega sistemo: 393-44 
ŝovregilo de frekvencbendo: 
401-103 
ŝovreguliloj: 412-58 
ŝovrektiloj: 332-26 
ŝovriglilo: 240-25 
ŝovrulo: 238-19 
ŝovrulo: 238-24 
ŝovrulo: 311-4 
ŝovŝaltilo por pliigo kaj 
malpliigo de agorditaj 
parametroj: 267-17 
ŝovŝanĝilo: 240-24 
ŝovŝelaĵa finatoro: 355-1 
ŝovtegmenta vagono: 367-22 
ŝovtegmento: 346-26 
ŝpalaro: 272-39 
ŝpalkrampo: 356-9 
ŝpalo: 359-8 
ŝpaloj: 356-36-38 
ŝpalŝraŭbo: 356-7 
ŝparporko por trinkmono: 257-49 
ŝpato: 208-2 
ŝpinaĵo: 234-7 
ŝpinbano (koagula bano): 322-11 
ŝpinejo: 318 
ŝpinfandaĵo: 322-29 
ŝpinfingro: 317-53 
ŝpinita fadeno: 317-56 
ŝpinpumpilo: 322-9 
ŝpinringo: 318-45 
ŝpinsolvaĵo: 322-44 
ŝprosa fenestro: 45-5 
ŝprucaĵfasko: 236-7 
ŝprucaĵreguliga turnoanso: 236-11 
ŝprucaĵujo: 236-17 
ŝprucaĵujo: 236-29 
ŝprucaĵujo: 236-34 
ŝprucaĵujo: 236-4 
ŝprucbotelo: 236-16 
ŝprucfontanaro; parkbaseno: 
84-8 
ŝprucfonto de arteza puto: 13-29 
ŝprucilo (injektilo) por 
purigado de orelo aŭ veziko: 
27-48 

ŝpruciltrabo: 236-2 
ŝprucimunaj funkcibutonoj kun 
programadaj butonoj: 220-40 
ŝprucotubo: 321-13 
ŝprucpistolo de piprosprajo: 68-40 
ŝprucpistolo: 236-10 
ŝprucpistolo: 68-38 
ŝprucŝirmilo: 99-53 
ŝpructubo kun ajuto: 236-36 
ŝpructubo: 208-25 
ŝrankaro (2-14, 17-25): 54-1 
ŝrankaro : 409-30 
ŝrankelementoj: 411-41 
ŝranko de elektra 
konsumnombrilo: 280-35-37 
ŝranko kun konektoklemoj: 
365-16 
ŝrankoantaŭo; ŝrankofronto: 
54-2 
ŝrankofosto: 54-4 
ŝrankokadro; flankbreto; 
ŝrankoframo: 54-3 
ŝrankosoklo: 52-35 
ŝraŭba ampolingo: 280-52 
ŝraŭba ampolsoklo: 280-51 
ŝraŭba enmetaĵo: 280-29 
ŝraŭba gardilĉapo: 280-30 
ŝraŭba paperpremilo: 336-19 
ŝraŭba plandumbutono: 107-28 
ŝraŭba streĉilo: 356-31 
ŝraŭbaj konektingoj kaj 
turnoakso por fronteĝaj klapoj: 
65-13 
ŝraŭbaĵa maŝino: 279-86 
ŝraŭbaĵilo: 279-85 
ŝraŭbaĵmaŝino: 278-27 
ŝraŭbĉapo: 236-30 
ŝraŭbe alĝustigebla boltilo: 
279-69 
ŝraŭbfinaĵo de balailstango: 56-53 
ŝraŭbigaj makzeloj: 293-68 
ŝraŭbigila turnostango: 293-37 
ŝraŭbilo, ŝraŭbturnilo: 287-4 
ŝraŭbilo, ŝraŭbturnilo: 293-69 
ŝraŭbilo: 279-70 
ŝraŭbilo: 280-55 
ŝraŭbingila turnostango: 293-35 
ŝraŭbingo: 360-18 
ŝraŭbiniga maŝino: 303-34 
ŝraŭbita framstango: 272-74 
ŝraŭbkanelo, helico: 296-16 
ŝraŭbkanelo: 220-26 
ŝraŭbkanelo: 296-68 
ŝraŭbkapa hoko: 296-29 
ŝraŭbkrampo: 273-66 
ŝraŭbkuplilo: 360-12 
ŝraŭbo kun alkuro, plenturna 
kapsalto antaŭen: 98-38 
ŝraŭbo kun interne seseĝa 
entranĉo: 296-27 
ŝraŭbo: 272-75 
ŝraŭbokapo: 296-14 
ŝraŭbokapo: 339-81 

ŝraŭbokrampo: 285-14 
ŝraŭbopivoto: 296-31 
ŝraŭbopremilo; vajco: 72-48 
ŝraŭbotigo: 296-15 
ŝraŭbrado por rapidumo 1 
[aktiva]: 345-53 
ŝraŭbrado por rapidumo 2-345-56 
ŝraŭbrado por rapidumo 3-345-54 
ŝraŭbrado por rapidumo 4-345-55 
ŝraŭbrado por rapidumo 5-345-52 
ŝraŭbrado por rapidumo 6-345-51 
ŝraŭbrado por retrorapidumo: 
345-50 
ŝraŭbsekurigilo; ŝraŭba 
fermilo: 118-48 
ŝraŭbstreĉila turnilo: 360-17 
ŝraŭbuma tubarko kun interna 
ŝraŭbaĵo: 279-45 
ŝraŭbuma tubarko: 279-40 
ŝrumpigita kapo, trofeo: 160-29 
ŝrumporingo: 283-27 
ŝtala ĉirkaŭbendo: 283-3 
ŝtala eĝo: 119-31 
ŝtala fosto: 371-5 
ŝtala krurkiraso: 128-19 
ŝtala ortilo: 260-28 
ŝtala paliso: 371-7 
ŝtala pontoplanko: 369-6 
ŝtala spegulo kun ora 
enskribaĵo kaj arĝenta 
inkrustaĵo: 156-156 
ŝtala ŝpalo: 356-36 
ŝtala ŝpalo: 371-4 
ŝtala ŝtupareto kun kradoŝtupoj: 
218-77 
ŝtala truso: 5-20 
ŝtala tubo: 236-14 
ŝtalbenda aŭ ŝtaldrata armaĵo: 
305-54 
ŝtalbendo: 296-11 
ŝtalbetona arko: 369-50 
ŝtalbetona framo: 272-2 
ŝtalbetona konstruado: 272-
1-89 
ŝtalbetona lintelo: 271-13 
ŝtalbetona piliero: 369-61 
ŝtalbetona ponto: 369-49 
ŝtalbetona ripa tekto: 276-35 
ŝtalbetona skeleto: 272-1-17 
ŝtalbetona ŝelo: 306-29 
ŝtaldrato: 296-12 
ŝtalfabriko: 300-21-74 
ŝtalglobo: 296-70 
ŝtalkablo: 272-37 
ŝtalkovrita, ŝtalgarnita boto: 
106-43 
ŝtalkrada ponto: 369-34 
ŝtallatisa pilono: 368-71 
ŝtalpordo kun turnorado: 409-24 
ŝtalrada vitrotranĉilo: 277-26 
ŝtalsegilo: 287-17 
ŝtalsterna betono: 272-8 
ŝtaltuba pilono: 368-72 
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ŝtaltuba seĝo: 49-26 
ŝtaltuba skafaldo: 272-46 
ŝtalverŝa kuvo kun ŝtopfermilo: 
300-32 
ŝtancilbrako: 412-73 
ŝtancilŝakto: 412-74 
ŝtelĉasisto: 239-33 
ŝtofa duonŝuo: 58-54 
ŝtofaj vindotukoj; reŭzeblaj 
vindotukoj: 33-16 
ŝtofdetentaĵoj (forĵetotaĵoj); 
ŝtofrestaĵoj: 255-17 
ŝtofo; flagotuko (el stamino aŭ 
tolo): 61-3 
ŝtofosekcio: 83-66 
ŝtofrulaĵo: 83-69 
ŝtofzono kun hoketingo; 
ŝtofzono kun bukdornaj truoj: 
36-69 
ŝtoka ankro: 378-83 
ŝtokankro; peza ankro: 102-16 
ŝtona arkoponto: 369-19 
ŝtona aŭ metala globo 
ledkovrita: 160-31 
ŝtona florvazego; ŝtonvazo: 84-35 
ŝtona moleo: 17-47 
ŝtona ponto; ŝtonponto: 17-49 
ŝtonbarilo: 151-6 
ŝtonbloko; neprilaborita ŝtono; 
kruda ŝtono: 158-5 
ŝtonbloko: 312-23 
ŝtonbolto: 296-43 
ŝtonboristo: 312-18 
ŝtondona tavolo: 312-3 
ŝtonerbazo: 276-12 
ŝtonerigejo: 312-10 
ŝtonfirmaĵo: 370-40 
ŝtonforko: 312-30 
ŝtonhakisto: 312-25 
ŝtonkaptujo: 217-10 
ŝtonkarba minejo: 297 
ŝtonkarba minejo: 297-1-52 
ŝtonminejo, tersupra minado: 
312-1 
ŝtonminejo: 17-87 
ŝtonminejo: 312 
ŝtonplato; slabo: 203-18 
ŝtonponto: 18-29 
ŝtonpunta fenestro: 154-25-27 
ŝtonpuntaj kolonoj: 154-27 
ŝtonpunto: 154-25, 26 
ŝtonrando de ŝoseo, ŝtona 
vojbordero: 352-6 
ŝtonslabo: 149-64 
ŝtonŝutaĵo: 370-36 
ŝtonŝutaĵo: 380-71 
ŝtontajliloj : 312-32-34 
ŝtontajlisto: 312-31 
ŝtonturna transmisio: 245-12 
ŝtopa kudrero: 254-17 
ŝtopgarnaĵo: 298-34 
ŝtopilo: 220-24 
ŝtopskatolo: 377-64 

ŝtormaverta globo: 381-35 
ŝtormoĉapelo: 384-5 
ŝtormoĉapelo: 42-38 
ŝtormojako: 384-6 
ŝtormomantelo: 384-7 
ŝtormopilko; ŝtormindika globo 
(1 ruĝa globo indikas:  banado 
permesata nur sub observado; 2 
ruĝaj globoj:  banado 
malpermesata): 95-4 
ŝtreba truso: 274-78 
ŝtreblato: 272-63 
ŝtrebo aŭ kontraŭapogilo: 369-4 
ŝtrebo kun tenonaj-mortezaj 
juntoj: 273-54 
ŝtrebo por subapogilo: 272-14 
ŝtrebo, kontraŭapogilo: 271-25 
ŝtrebo, kontraŭapogilo: 271-88 
ŝtrebo: 273-27 
ŝtrebo: 274-58 
ŝtrebo: 274-69 
ŝtrebo: 274-82 
ŝtrebotubo: 272-51 
ŝtrumpeto: 37-41 
ŝtrumpo; ŝtrumpeto: 37-49 
ŝtrumpoj: 252-38 
ŝtrumpoj: 37-38 
ŝtrumpopantalono; 
ŝtrumpokalsono: 37-39 
ŝtrumpopantalono: 34-48 
ŝtudo: 296-22-25 
ŝtudofino: 296-23 
ŝtupa glitboato: 102-34-37 
ŝtupa murfino: 271-61 
ŝtupa paralelo: 114-3 
ŝtupa piramido: 152-22 
ŝtupa radparo: 296-82 
ŝtupa supreniro: 119-19 
ŝtupara balustrado: 276-22 
ŝtupara balustrado: 276-50 
ŝtupara bolto: 276-46 
ŝtupara interplatformo aŭ 
interplaceto: 276-55-62 
ŝtupara manrelo: 44-57 
ŝtupara platformo aŭ placeto: 
276-34-41 
ŝtupara plinto: 276-21 
ŝtupara slabego: 276-30 
ŝtupara spindelo: 276-78 
ŝtupara ŝoviĝo (ŝtupara faŭlto): 
13-10 
ŝtuparaperturo: 273-46 
ŝtuparbalka* turnopeco: 276-49 
ŝtupareja fenestro: 276-65 
ŝtupareja fenestro: 45-24 
ŝtuparejo: 45-17 
ŝtupareta manrelo: 399-22 
ŝtupareto: 231-17 
ŝtuparo al (publika) necesejo: 
79-52 
ŝtuparo: 347-44 
ŝtuparo: 376-73 
ŝtuparo: 390-12 

ŝtuparo: 83-80 
ŝtupeĝa ŝirmilo: 276-20 
ŝtupeskalo kaj manrelo (27-
30): 46-26 
ŝtupetaro: 217-67 
ŝtupetaro: 55-5 
ŝtupo; ŝtupbreto: 49-28 
ŝtupo: 351-15 
ŝtupo: 376-74 
ŝtupo: 46-28 
ŝtupoforigaj bremsraketoj: 391-36 
ŝtupoforigaj bremsraketoj: 391-7 
ŝtuptegmento: 151-2 
ŝturmoatakoj kaj pluvbendoj 
terproksime: 8-26 
ŝuartiko: 253-68 
ŝubremso: 296-97 
ŝubroso (kotbroso; puriga 
broso; polurbroso): 56-44 
ŝucirpremtubeto; ŝuciro; 
ŝuciraĵo; cirotubo: 56-46 
ŝuĉapo: 58-37 
ŝudorso: 107-26 
ŝufarejo: 253-1-68 
ŝuflegaĵoj (42-46): 56-41 
ŝuformilo: 253-32 
ŝuhoko: 253-62 
ŝuista martelo: 253-37 
ŝuista raspilo: 253-49 
ŝuista tranĉilo: 253-50 
ŝuistaj laboriloj: 253-37-56 
ŝuisto: 253 
ŝulaĉo: 107-32 
ŝulaĉo: 253-64 
ŝulango (ŝaŭmkaŭĉuka): 107-24 
ŝulango: 253-65 
ŝultra arko: 155-33 
ŝultra klapo; epoleto: 38-38 
ŝultraĵo: 249-50 
ŝultrenfalo: 116-12 
ŝultro kun antaŭa kruro: 
249-42 
ŝultro kun kruro: 249-22 
ŝultro kun kruro : 249-5 
ŝultro: 19-31 
ŝultro: 249-9 
ŝultroala monoplano: 385-3 
ŝultroapogilo: 63-21 
ŝultroapogilo: 63-9 
ŝultrobutonoj: 36-39 
ŝultrofero (plurcela 
kamenskrapilo): 46-34 
ŝultrokamerao: 400-34 
ŝultrolato: 273-45 
ŝultropeco: 147-45 
ŝultrorimenoj: 72-31 
ŝultrorimenoj: 72-34 
ŝultrostaro: 115-29 
ŝultrostativo: 267-43 
ŝultroŝirmilo: 295-5 
ŝunazingo: 119-36 
ŝuo kun alta kalkanumo: 58-33 
ŝuobuko: 58-52 
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ŝuociroskatolo; ŝucirujo: 56-42 
ŝuoj: 49-18 
ŝuoj: 58 
ŝuovitrino; ŝuofako: 83-16 
ŝuringo: 253-63 
ŝuskrapa krado: 276-25 
ŝusprajilo; ŝusprajujo: 56-43 
ŝustreĉa aparato: 253-18 
ŝuŝranko: 49-9 
ŝutaĵpesilo (ĉi tie:  
karbopesilo): 381-22 
ŝutaĵujo por ŝutsalo aŭ 
ŝutsablo: 353-28 
ŝutbetona muro: 272-7 
ŝutcilindro: 215-41 
ŝutilo: 382-56 
ŝutkamiono: 313-5 
ŝutmaŝino por ŝtonpistaĵo: 
354-33 
ŝutmeĥanismo: 215-40 
ŝutoklapo: 354-34 
ŝutoplato: 354-12 
ŝutotrogo: 245-15 
ŝutremorko por stala sterko: 
216-42 
ŝutro; klapŝutro: 45-11 
ŝutro: 366-84 
ŝutrofiksilo: 45-12 
ŝutvagoneta trako: 272-27 
ŝutvagoneto: 272-38 
ŝutvagono: 297-18 
ŝutvarŝalupo: 382-45 
ŝutvarŝipo: 381-67 
ŝutvarŝipo: 382-30 
ŝvabaĥa skribo [Schwabach]; 
ŝvabaĥo: 164-2 
ŝveba angulsido: 115-17 
ŝveba disgamba sido: 115-18 
ŝveba galopego: 225-44 
ŝveba retroŝoto; ŝveba 
retrokiko: 107-50 
ŝveba streĉgamba sido: 115-16 
ŝvebakso: 342-46 
ŝvebgasa varmoŝanĝilo (ciklo-
na antaŭvarmigilo): 310-10 
ŝvelaĵo de ĉelmembrano: 24-12 
ŝvelforma aranĝgo; pufhararo: 
41-23 
ŝveliga pedalo: 144-50 
ŝverto; naĝilo; stabiligilo: 102-39 
ŝverto: 100-17 
ŝvertujo*: 100-15 
ŝvitglando: 22-72 
T-ĉemizo: 36-26 
T-empeno; T-vosto: 104-28 
T-forma empeno: 385-29 
T-forma entranĉo: 206-33 
T-kapa bolto: 296-41 
T-ortilo: 314-9 
T-peco kun elira interna 
ŝraŭbaĵo: 279-47 
T-peco: 279-44 
T-pozicio; T-loko: 109-61 

T-stativo: 330-31 
T-trabo : 296-3-5 
tabakfolio; post prilaboro:  
tabako: 200-43 
tabakpaketo (specoj:  fajne 
tranĉita, nefajne tranĉita, 
premkubo): 259-25 
tabakpaketoj: 349-45 
tabakpremilo: 259-47 
tabaksaketo: 259-43 
Tabakvaroj kaj 
fumadutila ĵoj: 259 
tabeliga klavo: 412-25 
tabernaklo: 148-42 
tabla cindrujo: 76-35 
tabla glubendilo: 410-14-16 
tabla kalkulilo: 408-14 
tabla kalkulilo: 414-14 
tableto por rubaĵoj: 31-15 
tableto: 376-57 
tableto: 50-29 
tablo (kiel helpa sekurilo): 26-37 
tablo en stilo de Ludoviko la 
deksesa: 155-14 
tablo kun benko: 361-65 
tablo por kvaropo; gruptablo: 
72-1 
tablo por lernanto kun 
eksperimenta ekipaĵo: 73-8 
tablo por pansado kaj pansaĵoj: 
27-34 
tablo por specialaj ofertaĵoj: 83-82 
tablo-ornamaĵo: 53-20 
tablo: 77-42 
tablobazo: 264-15 
tablokandelabro: 53-17 
tablokapa krupiero: 89-23 
tablokonzolo: 286-22 
tablolampo: 50-35 
tabloludo laste-ridu: 55-19 
tablomova mekanismo: 303-27 
tablonajbaro de 43-78-42 
tabloornamaĵo (florornamaĵo): 
77-43 
tabloparulino de 43-78-44 
tabloparulo de 44-78-43 
tablopiedo; tablokruro: 52-3 
tabloplato: 109-34 
tabloplato: 52-4 
tablorega monitoro: 30-38 
tabloservistino; kelnerino: 75-18 
tabloservistoj; kelner(in)o; 
servistino: 76-25 
tablosocieto, fermita societo 
ĉe bankedo: 78-41-44 
tablostativo (ministativo): 267-44 
tablotenisa batilo: 109-40 
tablotenisa ludisto dum rebato: 
109-39 
tablotenisa ludisto dum serviro: 
109-38 
tablotenisa pilko (el celuloido): 
109-44 

tablotenisa reto: 109-35 
tablotenisa tablo: 109-33 
tabloteniso: 109-33-44 
tablotuketo: 54-32 
tablotuko kun buŝtuko: 52-5 
tablotuko, damaska tuko: 53-2 
tablotuko: 376-22 
tablotuko: 76-39 
Tabul- kaj societaj ludoj: 90 
tabulalĝustiga meĥanismo: 
314-5 
tabulcirkelo; kretcirkelo: 72-21 
tabulĉizojo: 278-26 
tabuldesegnaĵo: 72-14 
tabuliga segilo: 311-2-10 
tabulkalkano: 123-79 
tabulkomputilo : 407-36 
tabulmuro: 273-9 
tabulnazo: 123-78 
tabulo: 123-80 
tabulo de totalizatoro; 
totalizatora tabulo: 105-37 
tabulo; pleto; breto: 109-63 
tabulo: 273-91 
tabuloj de hartinkturaj modeloj: 
257-44 
tabuloj: 311-35 
tabultajlo: 43-47 
tabulvojo: 271-79 
tabureto: 50-24 
tabureto: 72-60 
TAE- aŭ TKA-konektingo 
[TAE:  Telekommunika-
tionseinheit, TKA:  telekomu-
nika konekta aparato]: 397-25 
taga litkovrilo: 376-55 
tagaj rabobirdoj; 
falkoformaj birdoj : 177-1 
tagindiko: 357-36 
tagluma kasedo: 132-10 
tagluma lampo por kontroli la 
kolorkontrolan eltiraĵon: 329-39 
tagohejmo por infanoj 
(infanĝardeno, infanvartejo): 
71-1-46 
tagpapilioj: 183-1 
taĝeto: 213-20 
taĥigrafo: 364-54 
tajdotabulo; temperaturtabulo; 
anonctabulo; afiŝtabulo pri 
tajdoj kaj temperaturo: 95-35 
tajla submetaĵo: 281-17 
tajlita dentostumpo: 29-23 
tajlomartelo: 312-33 
tajlora triangulo: 255-14 
tajloro dum alĝustigo de vesto: 
83-46 
tajlotablo: 255-5 
tajlotondilo: 255-4 
tajpilo aŭ skribmaŝino: 411-24 
tajpistino aŭ maŝinskribistino: 
411-23 
tajpotablo: 411-28 
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takelo: 290-20 
takelo: 298-8 
takelo: 375-27 
takelo: 376-28 
taksiejo, taksistacio (66-68): 
79-65 
taksio: 79-66 
taksirekona indikilo; 
taksioindikilo; taksiŝildo: 79-67 
taksistacio: 390-7 
taksuso: 190-61 
taktobastono (taktovergo): 136-30 
taktosignoj: 138-28-41 
taktostreko: 138-42 
talamo: 20-68 
talaro: 199-4 
talero de Frederiko la Granda 
(Prusujo, 1765): 59-6 
talero de reĝo Karlo 
(Vurtenbergo, 1866): 59-7 
talia kalsoneto: 37-29 
talia stebaĵo: 38-35 
talio: 19-42 
taliŝnuro: 36-47 
talo: 196-51 
talpo: 184-6 
taluso; deklivo: 18-37 
taluso; tigo: 17-104 
taluso: 271-72 
tambura desegnoprintilo: 314-13 
tambura globmuelilo (por 
prepari la humidan 
krudmiksaĵon): 316-1 
tamburaro; marŝo de 
tamburistoj: 124-68 
tamburbastono: 162-19 
tamburinforma korpo (el 
streĉita pergameno): 142-30 
tamburino: 142-45 
tamburo: 154-44 
tamego: 142-50 
tamo: 142-49 
tampondonilo: 27-29 
tamula skribo: 163-11 
tanaceto; verma krizantemo; 
vermoherbo: 198-9 
tandema ĉasio: 220-28 
tandemaj rotoroj: 388-22 
tangado: 386-67 
tanĝanto: 169-48 
tanĝopunkto: 169-49 
tanko: 360-3 
tankoj: 63-62-87 
tapet-malgluo: 281-1 
tapetado: 281-18-54 
tapetglatiga broso: 281-40 
tapetista eskalo: 281-52 
tapetista ilarkesto: 281-33 
Tapetisto: 281 
tapetogluo: 281-23 
tapetojunto: 281-20 
tapetorektilo: 281-39 
tapetorulo: 281-47 

tapetostablo: 281-31 
tapetostrio: 281-19 
tapetotondilo: 281-34 
tapetotranĉa lameno: 281-41 
tapetotranĉilo: 281-37 
tapetotruilo: 281-12 
tapetŝanĝa ŝmiraĵo: 281-4 
tapetŝmira maŝino: 281-25 
tapiro: 184-30 
tapiŝbroso: 56-48 
tapiŝo; grundotapiŝo: 114-7 
tapiŝo: 113-13 
tapiŝplanko: 49-23 
tarso: 177-6 
tarso: 20-34 
taso da kafo: 77-35 
taso: 376-13 
tatamojuĝisto; gvida juĝisto; 
arbitraciisto: 117-16 
tatuaĵo (vera aŭ gluita): 124-39 
Taŭro (Taŭrus): 4-57 
Taŭro kun Aldebarano: 3-25 
taŭro; virbovo: 128-28 
taŭro: 62-17 
Taŭrobatala; toreado, rodeo: 
128 
taŭrobatalo; taŭroludo; 
toreado: 128-1-32 
taŭrostaloj: 128-14 
taŭrosurogato; taŭrimitaĵo: 
128-3 
tavoldirekto; tavolorientiĝo: 
13-2 
tavoliĝo de sedimentoj 
(stratumiĝo): 13-1 
tavolkliniĝo: 13-3 
tavolo de subakva ŝtonaĵo:  
380-72 
tavolo de ventegoj: 7-8 
tavoloj de skio; skilamenoj: 
119-27 
tavolrando: 14-23 
tavolstrukturo de la Tero (la 
geosferoj): 11-1 
tearbedo: 200-7 
teatra bileto: 136-12 
teatra binoklo: 136-10 
teatra perukisto; teatra frizisto: 
136-53 
teatra spektantino: 136-9 
Teatro kaj opero I: 136 
Teatro kaj opero II: 137 
teatro; operejo; artgalerio: 18-20 
tefolio; post prilaboro:  teo: 
200-9 
tega ŝtonaĵtavolo: 297-21 
tegaĵo; kovraĵo: 104-16 
tegmenta bremsoklapo: 65-2 
tegmenta bretaĵo: 275-61 
tegmenta defluilo: 275-28 
tegmenta eskalo: 275-63 
tegmenta fenestro: 274-8 
tegmenta fenestro: 44-49 

tegmenta kornico: 275-36 
tegmenta kornico: 46-12 
tegmenta luko: 46-3 
tegmenta lumreklamo; lumaj 
literoj: 79-38 
tegmenta pakaĵportilo: 346-34 
tegmenta tegaĵo: 46-2 
tegmenta teraso: 44-68 
tegmenta truso aŭ trabaro: 273-7 
tegmenta valo: 274-15 
tegmenta ventololuko: 92-28 
tegmentbagaĝilo; tegmenta 
bagaĝrako: 92-12 
tegmentebena luko: 275-12 
tegmenteĝo, gropeĝo: 274-12 
tegmentekipaĵo: 360-35 
tegmenterasa loĝejo: 44-69 
tegmenteskalo: 92-16 
tegmentista benko: 275-66 
tegmentista kuvo: 275-22 
tegmentista martelo: 275-20 
tegmentita varvagono: 360-11 
tegmentita varvagono:      
367-14-16 
tegmentkartona najlo: 296-55 
Tegmento kaj hejtejo: 46 
Tegmento kaj tegmentisto: 
275 
Tegmento, lignojuntoj: 274 
tegmento; nesimetria duklina 
tegmento: 44-5 
tegmentofenestro: 46-8 
tegmentohoko: 46-7 
tegmentokofro: 92-13 
tegmentorando: 44-6 
tegmentranda pluvodefluilo; 
pluvkanaleto: 44-50 
tegmentvalo: 275-11 
tegmentvalo: 275-82 
tegola lataro: 275-17 
tegola tegmento: 275-1 
tegolhoko: 275-51 
tegoloj kaj tegmentaj 
kovraĵoj: 275-45-60 
tegoltranĉilo: 275-33 
teĥnika desegno: 314-21-37 
Teĥnika konstrukciejo 
(desegnejo) I: 314 
Teĥnika konstrukciejo 
(desegnejo) II: 315 
teĥnikaj laboratorioj: 131-9 
tekkomputilo  (notbloka 
komputilo), portebla 
komputilo: 407-1 
tekkomputilo kun radiokonekto 
tra radioreto (WLAN [Wireless 
Local Area Network] aŭ SLAR 
[senkabla lokarea reto]: 405-1 
tekkomputilo, portebla 
komputilo: 409-6 
tekkomputilo, portebla 
komputilo: 411-53 
tekkomputilo: 376-56 
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tekkomputilujo: 407-23 
teko: 49-19 
tekokomputilo; portebla 
komputilo: 74-25 
tekokomputilo: 54-34 
teksaĵaj plektoj [malhelaj 
kvadratoj:  varpero levita, 
veftero mallevita; helaj 
kvadratoj:  veftero levita, 
varpero mallevita]: 323-1-29 
teksaĵcilindro: 319-14 
Teksejo: 319 
teksoglandoj: 175-51 
teksokombilo: 319-9 
tekstareo: 328-23 
Tekstilaj plektoj : 323 
tekstilaĵo: 321-15 
tekstilaĵo: 321-19 
tekstilaĵo: 321-26 
tekstilaĵo: 321-36 
tekstilaĵo: 321-45 
teksto: 327-2 
tekstoelementoj: 328-32 
tekstomarkilo: 410-18 
tektobriko*: 313-24 
telefonaŭdilo: 396-2 
telefonaŭdilo: 409-19 
telefonbazo: 396-46 
telefonfadeno aŭ telefondrato: 
396-4 
telefonforko: 396-24 
telefonkablo por rektakonekte 
debeti afrankojn: 412-67 
telefonkablo: 397-26 
telefonkarto: 396-32 
telefonkolumno; publika 
telefono: 79-2 
telefonniĉo: 361-18 
telefonniĉo: 363-25 
telefono (ĉi tie:  subcentrala 
telefono): 408-22-26 
telefono (telefonaparato):   
396-1-55 
telefono kun lumsignalo: 78-6 
telefono: 27-19 
telefono: 411-11 
telefono: 49-8 
telefonoj: 415-6 
telefonregata bariero: 356-47 
telefonrespondilo: 27-14 
telegrafilo por maŝinejo: 379-11 
telegvidata ludaŭteto; 
telegvidebla aŭto: 55-40 
telehejta dukto: 352-28 
telekomunika centralo: 405-6 
telekomunika konektokablo: 
352-20 
telekomunika lineo: 405-5 
telekomunika modulo: 397-6 
telekomunika sputniko aŭ 
satelito: 397-1 
Telekomunikado I: 396 
Telekomunikado II: 397 

telekomunikaj lineoj (telefon- 
kaj televidkabloj): 352-15 
telekonvertilo: 267-56 
telemanipulilo: 311-14 
telemetra anteno: 10-70 
telemetra fenestro: 266-39 
telera piedo: 330-43 
telera ŝmirgopapero: 287-25 
telerbroso; broso por 
vazarpurigo: 56-54 
telerega radiosendilo: 103-79 
teleregata modelaviadilo:    
103-78 
teleregata relkumutilo: 356-27 
teleregata tabulo; tabulo kun 
aŭtomata moviĝo: 74-6 
teleregilo: 270-36 
teleretaĝero: 75-14 
telerkovrilo: 401-25 
telero kun fruktoj: 77-17 
telero kun manĝo: 47-53 
telero: 376-11 
teleroj: 349-11 
telerpuŝilo (valvotiga 
stabiligilo): 343-3 
telerstako; teleraro: 76-11 
teleskopa anteno: 402-71 
teleskopa forko kun balgo: 
342-5 
teleskopa forko: 341-3 
teleskopa rentgenstativo: 32-9 
teleskopa risortoforko: 342-27 
teleskopa senmoviga stativo: 
68-17 
teleskopa tubo: 265-8 
teleskopa turna eskalo: 82-30 
teleskopa vergo: 243-25 
teleskoplupeo: 265-38 
teleskopmuntaĵoj: 265-16-25 
teletermometro: 364-48 
televida kamerao: 306-81 
televida raportado: 70-5-18 
televidaj kameraoj: 400-26-45 
televidaparato (televidilo): 
400-1 
televidaparato; televidilo: 50-6 
televidelektronikaĵoj: 6-16 
televidilo: 270-32 
televidilo: 403-15 
televidilo: 54-12 
televidkamerao: 10-67 
televidkamerao: 399-20 
televidprogramo: 165-29 
telfero: 17-66 
telferoj aŭ kabloliftoj : 368-15-75 
telofazo; finfazo: 24-38 
tempagorda butono: 268-42 
temperaturlinio: 7-39 
temperaturregilo: 56-9 
temperaturskalo (en Celsiaj 
gradoj): 7-41 
temperofarbo (guaŝo): 157-17 

tempestaj nuboj; nigraj nuboj: 
7-4 
tempia arterio: 21-3 
tempia muskolo: 22-4 
tempia vejno: 21-4 
tempiaj loboj: 20-77 
tempindikilo: 398-14 
tempio: 19-12 
templo de mortintoj: 152-7 
templokavaliro; templano:  
147-73 
templokomplekso: 151-11 
temploturo: 151-12 
tempo de alveturo: 358-29 
tempo de ekveturo: 358-30 
tempomezurilo; kronometro: 
28-37 
tempomezurilo; tempoŝaltilo; 
kronometro; sontempumilo: 
47-17 
tempomezuristo; 
kronometristo: 117-47 
tempomezuristo: 98-21 
tempoplana tabulo: 314-12 
temporalo: 20-42 
temporeĝima butono por elekto 
de indikmaniero de ludodaŭro: 
401-63 
temposkalo: 10-17 
tempumilo: 335-20 
tempumŝaltilo: 401-80 
tenajla teno: 116-52 
tenajlovajco: 293-22 
tenara sekurilo: 63-14 
tenaro: 19-77 
tenaro: 21-41 
tenate: 139-30 
tenbrako: 287-45 
tendaro: 125-46 
tendo: 372-15 
tendoabsido; niĉo por loki 
pakaĵojn; tenejo: 92-41 
tendofosteto; tendonajlo: 92-58 
tendofosto: 92-53 
tendomasto: 125-2 
tendostango: 160-8 
tendoŝnuro: 92-54 
tenerbrio: 233-19 
tenhoko: 348-48 
teniĝoj; pozicioj al turniloj: 
113-22-39 
tenila truilo: 253-46 
tenilo de fajlilo: 260-50 
tenilo por rajdantoj: 172-31 
tenilo, korno: 285-18 
tenilo; anso: 72-33 
tenilo: 109-43 
tenilo: 218-2 
tenilo: 238-3 
tenilo: 285-10 
tenilo: 379-25 
tenilo: 99-31 
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teniloj por movi sin en 
sengraviteco: 394-29 
tenilstango: 218-3 
tenisejo; tenisa ludkampo: 109-1 
tenisisto serviranta: 109-13 
teniso; tenisludo: 109-1-32 
tenispilko: 109-27 
tenisŝuo: 58-36 
tenono; gvidpinglo; gvidpeco: 
140-40 
tenora do-kleo; violonĉela kleo; 
C-kleo: 138-11 
tenora korno; sakskorno: 141-41 
tenringo: 394-37 
tensekuraj gantoj; kontraŭglitaj 
gantoj: 112-7 
tensialĝustiga ŝraŭbo, 
membranstreĉa ŝraŭbo: 141-55 
tensiindikilo de kontaktodrato: 
365-28 
tensioregulilo: 305-35 
tensiotransformilo: 305-64 
tentakla karuselo; la granda 
oktopodo; polpa karuselo: 126-31 
tentaklo; kaptobrako: 176-18 
tentaklo: 176-40 
teo: 252-94 
teodolito (angulmezurilo): 16-
53-63 
tera plenigaĵo: 80-29 
tera radiostacio (sendo- kaj/aŭ 
ricevostacio): 397-8 
terasforma strando; levita 
strando; suprenpuŝita strando: 
12-52 
teraskafejo: 84-57 
terasmuro kun slaba tegaĵo: 44-31 
teraso por vizitantoj: 389-20 
teraso: 44-30 
terasoŝtuparo: 44-33 
teratavolo; litosfero: 7-7 
terbulo: 216-8 
tercia aŭ sesta deteno: 111-49 
tercia pozicio: 111-8 
terciara cirkvito (de 
malvarmiga akvo): 306-14 
terena motorcikla 
lerteckonkurso: 106-47 
terena pneŭo aŭ radbendo: 347-4 
terenaŭto aŭ ekstervoja aŭto: 
346-11 
terenbiciklo, montobiciklo: 
340-15 
terendislokiĝoj (perturboj de 
normalaj tavolkusoj) : 13-4-23 
terenira kamioneto: 347-1 
terenrajdo, parto de tritaga aŭ 
kompleta rajdo (kune kun ĉas- 
kaj dresrajdo): 105-18-21 
terenŝoviĝo: 12-48 
teretaĝa masonaĵo: 276-29 
teretaĝo; unua etaĝo: 44-2 
teretaĝo: 271-7 

terfendo: 12-50 
terhundoj, terieroj: 223-30-31 
terkrusto: 11-27 
termika glisado; sorado:  
104-38 
termika sunelektrejo [skemo]: 
307-16 
termiko: 104-39 
terminalo por la regado de 
veturfunkcioj, alĝustigo de la 
hidraŭliko kaj de la elektraj 
valvoj: 218-43 
termobanejaj gastoj; 
termobaniĝantoj: 97-33 
termobanejo; termobana 
areo: 97-28 
termobaseno: 97-30 
termobotelo: 349-8 
termoelektra centralo 
(vaporelektrejo): 304-1-28 
termoelektra centralo; 
varmoelektrejo: 18-34 
termoelektra izotoporadiada 
generatoro: 6-26 
termografo: 10-19 
termografo: 10-51 
termokaŭtero; galvanokaŭtero: 
29-38 
termokombilo: 258-31 
termokruĉo; izolkruĉo; 
varmokruĉo: 48-4 
termometro de cilindra 
temperaturo: 386-9 
termometro por malvarmiga 
akvo: 366-21 
termometro por motoroleo: 
366-19 
termometro por transmisia 
oleo: 366-20 
termometro; 
temperaturindikilo: 93-10 
termometro: 10-25 
termometro: 96-19 
termoplasta tankuvo: 283-14 
termoskatolo: 33-22 
termostato: 46-83 
ternukso; arakido: 201-41 
Tero (terglobo): 4-8 
Tero kun Luno (satelito): 4-48 
Tero: 392-16 
Tero: 4-31 
Tero: 4-35 
terpomforko: 219-6 
terpomhojo: 219-7 
terpomkorbo: 219-13 
terpomkulero: 53-74 
terpomo (tubero): 221-40 
terpomo specoj:  ronda, ovala, 
longa, renforma; laŭ koloroj:  
blanka, flava, ruĝa, viola:   
221-38 
terpomplanta kuveto: 219-11 
terpomplanto: 221-41 

terpomrastilo: 219-10 
terpomrikolta ma ŝino: 217-56 
terpomujo: 53-31 
terpulo, puloskarabo; foliopulo: 
234-28 
terraŭpo: 234-29 
tersurfaca altokurbo; 
hipsometra kurbo: 11-9 
tersurfacaj konstruaĵoj: 306-73 
tertrema regiono: 11-28 
tertremaj efikoj (43-50): 12-42 
tertremoj; sismoj (specoj:  
tektona, vulkana, enfala) kaj 
sismologio: 12-22 
tervibratoro : 354-19 
teservico: 75-32 
testiko (fam:  kojono): 23-86 
testilo por dizelgaso: 348-27 
testilo por eksparkada tempo 
(testilo por eksparkada kaj 
ferma anguloj): 348-54 
testobenko por bremsoj:  
348-37-41 
testobenko por skusorbiloj: 
348-32 
tetaso: 50-27 
tetragona dupiramido; 
tetragona dipiramido: 174-18 
tetragona kristalsistemo: 174-
18, 19 
tetragona prismo kun 
dupiramido; protoprismo kun 
protopiramido: 174-19 
tetrao: 241-74 
tetro dum amludo: 239-13 
tetro: 241-71 
teŭgo: 372-49 
teŭjo; tekruĉo: 50-26 
TGV (grandrapida trajno) de 
SNCF (Nacia Societo de 
Francaj Fervojoj): 363-49 
Thomas-konvertoro: 300-59 
tiaro: 62-39 
tibeta skribo: 163-12 
tibetano (28-30): 161-27 
tibia arterio: 21-20 
tibia nervo: 21-32 
tibia plumaro: 177-5 
tibio: 20-32 
tibiŝirmilo; krurŝirmilo: 68-30 
tibiŝirmilo: 107-34 
tiga kudrero: 254-4 
tigaĵbendo kun kaŭĉukitaj 
retenaj kameroj: 217-58 
tigo; sagotigo: 123-64 
tigo: 138-4 
tigo: 188-22 
tigo: 254-34 
tigo: 296-53 
tigobrasiko: 209-26 
tigokulo: 176-39 
tigotondilo: 231-12 
tigro, rabobesto: 125-55 
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tigro: 186-6 
tiko (ŝtofo por plumsako): 51-16 
tildo (no-tildo); ondosigno: 
164-55 
tilio: 189-46 
timbalo; timpano; 
kaldrontimbalo; 
ŝraŭbotimbalo: 141-59 
timiano: 210-15 
timonĉena ringo: 226-27 
timonĉeno: 226-20 
timono: 226-21 
timpana kavo: 22-91 
timpana membrano; miringo: 
22-90 
timpanfrontona fenestro: 154-49 
timpano: 154-41 
tinkturoj; koloroj: 62-26-31 
tinkturpelvo: 257-1 
tinkturpeniko kun kombilo: 
257-2 
tinkturtubo, tinkturujo: 257-3 
tino; plantotino: 207-48 
tinoplanto (48, 49): 207-47 
tinportanto: 231-14 
tintilĉapo; bufonĉapo; 
nanoĉapo: 124-34 
tintilo: 339-4 
tintilo: 90-45 
tipo: 412-32 
tipogloba tajpilo , elektra 
tajpilo: 412-1 
tipoglobo (literglobo): 412-8 
tipografia formo; tipografia 
aranĝo: 165-3 
tipoj de aviadiloj aŭ avioj aŭ 
flugmaŝinoj : 387-1-21 
tipometro (tipografia skalo): 
326-18 
tipometro por difini presan 
litergrandecon: 328-39 
tipoŝranko: 334-2 
tir-ajuto: 317-52 
tirata vitrobendo: 317-10 
tirbendo kun veturvojo: 369-44 
tirbrako, funkciiga brako: 279-19 
tireoido, kartilago: 23-5 
tiretendaj maŝinoj: 317-7 
tirhoko: 226-14 
tirhoko: 298-9 
tirkablo: 119-44 
tirkabloj: 342-3 
tirkesto de borilaro: 29-13 
tirkesto de noktoŝranko: 376-52 
tirkesto de pupitro: 54-23 
tirkesto por konservo de 
normdatumoj de veturiloj:  
348-11 
tirkesto por manĝilaro: 52-21 
tirkesto: 409-15 
tirkesto: 414-10 
tirkesto: 49-10 
tirkesto: 51-20 

tirkesto: 54-10 
tirkestoj kun manĝilaro: 47-46 
tirlato: 144-9 
tiroido; tiroida glando: 23-2 
tirpendigita trunko: 238-41 
tirrimeno: 226-22 
tirrimeno: 226-24 
tirrimeno: 226-35 
tirruloj kun strekoapartigilo: 
333-35 
tirsarkilo: 219-1 
tirstablo: 260-2 
tirstango: 296-101 
tirŝafto: 302-33 
tirŝaltilo kun tirŝnuro: 280-17 
tirŝnuro: 102-43 
tirŝnuro: 376-25 
tirŝtrebo: 345-87 
tirtranĉilo: 273-79 
titelripetiga butono: 401-60 
titolfoliego: 338-51-56 
titolindiko: 404-54 
titolpaĝo (ĉefa, interna 
titolpaĝo): 338-53 
to-pozo; to-teno: 103-54 
toastilo; elektra toastaparato: 
47-33 
tobogano, ondanta glitejo:    
87-38 
tobogano; glitejego; sidglitejo: 
97-12 
tobogano; glitspiralejo; 
glitoko; ondofervojo: 126-10 
tobogano; sidglitejo; 
akvoglitejo: 97-24 
tofa remparo: 12-15 
tola plekto (tukoplekto): 323-
1-10 
tolaĵfako: 51-2 
tolaĵfako: 78-32 
tolaĵlavujo: 127-86 
tolaĵoj (tablotukoj, litotukoj): 
83-60 
Tolaĵoj, noktaj vestoj: 37 
tolaĵonuroj; pendigŝnuroj; 
vestosekigaj ŝnuroj: 56-35 
tolaĵoŝnuro; sekigŝnuro: 46-24 
tolaĵtirkesto: 52-22 
tolaĵtirkesto: 55-22 
tolsekigrako; lavaĵsekigrako; 
vestosekiga rako: 56-34 
tolteksaĵo en desupra vido: 
323-1 
tomahoko, milithakileto: 160-16 
tomata saŭco; keĉupo: 53-35 
tomato: 209-12 
tomatoj: 252-80 
tomba altaĵo: 149-24 
tombeja kapelo: 149-28 
tombeja muro: 149-19 
tombeja pordo: 149-20 
tombejo: 149-19-41 
tombejo: 17-106 

tombo (24-27): 149-23 
tombo de soldato; soldata 
tombo: 149-32 
tombofosisto; entombigisto: 
149-22 
tombofoso: 149-34 
tombokruco: 149-25 
tomboniĉo: 149-63 
tomboŝtono; tomba 
monumento: 149-26 
tonaloj; gamoj (maĵoroj kaj 
paralelaj minoroj kun respondaj 
tonikoj): 138-55-68 
tondeĝo: 314-20 
tondilartiko: 258-37 
tondilo-turniĝa teĥniko: 116-21 
tondilo: 72-50 
tondilsalto sur ansoĉevalo; 
tondilsalto sur ansoboko: 113-51 
tondilsalto: 115-39 
tondilsalto: 116-22 
tondiltajlo; pendaĵoformo: 43-54 
tondiltigo: 258-38 
tondoklingo: 258-36 
tondolinioj: 301-49 
tondomaŝino: 257-23 
tondomaŝino: 258-33 
tondotraktoro: 208-37 
tonegaligilo: 398-42 
tonkvalit-butono: 402-38 
tonlimigilo: 398-43 
tonpinto-serĉa butono por trovi 
lokojn kun plej alta laŭtnivelo: 
401-64 
tonsilo: 22-26 
tonsuro: 149-57 
topjardo: 372-39 
topmasto: 377-39 
topo: 377-37 
topografia kamerao; stereotopa 
mezurfotilo: 16-64 
topografiaj signoj de mapo  
1- 25000; 17: 1-114 
toporo, hakilo: 238-1 
topstajĵibo: 373-20 
topstajo: 373-11 
topvantoj*: 373-17 
topvelo: 372-38 
topvelskuno: 374-11-13 
tora-ambono; toraolegejo: 151-24 
toraka vertebro: 20-4 
torakaj nervoj: 21-26 
torako; brustkorbo; brustokaĝo: 
20-10 
torako; brustoŝildo: 175-31 
toraŝranko: 151-25 
torda plekto: 289-1 
tordostango: 345-75 
tordoŝtalo: 272-82 
toreejo [skemo]: 128-5 
toreista ĉapo: 128-27 
toreistoj: 128-16-29 
torelernanto: 128-2 
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torijo, pordego al jaŝiro: 151-17 
tornado: 8-29-35 
tornilfiksilo: 302-21 
tornilo: 287-51 
torniloj kun durmetala 
tranĉeĝo: 302-48-50 
torniloj : 302-45-53 
torniltigo por turneblaj 
ĉizoplatoj: 302-45 
torniltigo: 302-49 
tornista majstro (tornisto): 288-21 
tornitaĵo, tornita peco: 288-20 
tornosplitoj: 288-27 
tornostablo: 316-18 
tornoŝablono: 316-19 
tornotaĵo: 288-22 
toro: 153-33 
toro: 153-44 
torpedotubo; torpedolanĉilo: 
66-78 
torpedotubo: 67-79 
torsaĵo (20-22): 37-19 
torso ĉe  rapirbatalado: 111-52 
torsonazo: 104-15 
torteto: 251-26 
torto: 376-92 
tortofundo: 251-53 
tortoj : 251-28-31 
tortopleto: 251-31 
tortotrulo: 75-10 
totemfiguro: 160-2 
totemfosto: 160-1 
trabaro; ĉеvro*: 153-66 
trabfaka muro : 273-48 
trabo de meĥaniko: 143-22 
trabofiligrano: 60-10 
trabokapo: 274-33 
traboponto (plata ponto):  
369-52 
traboponto: 369-7 
traboŝultro: 272-6 
trafaden-malvolva stablo:   
320-25 
trafadenilo: 320-23 
trafadenoj: 320-24 
trafcirklo: 123-26 
trafika antaŭkampo: 389-3 
trafikestro: 357-75 
trafikinformoj: 398-19 
trafiklumfosto: 79-58 
trafiklumoj; trafiklampo:  
79-57 
trafikokontrolo fare de 
motorizita trafikpatrolo: 68-9 
trafikokoridorlimo; vojkoridora 
limo: 79-77 
trafikpolicistino ĉe 
trafikreguligo (74-76): 79-73 
trafikpolicisto; patrolpolicisto: 
68-13 
trafikreguliga diskobastono kun 
lumsignalo kaj haltiga marko: 
68-14 

trafiksago “pasu maldekstren”: 
79-78 
trafiksago “pasu rekte”: 79-79 
trafiksigno indikanta taksiejon: 
79-68 
trafiksigno indikanta transirejon 
por piedirantoj: 79-72 
trafindikilo: 111-32 
traflua akvovarmigilo: 279-12-13 
trafluakva trogo: 242-16 
traflumo; traflampo: 111-28 
traĥeo: 20-53 
traĥeo: 23-6 
trajektorio: 240-79 
trajna interfono: 363-31-33 
trajna interfono: 366-23 
trajnakompanisto: 359-16 
trajno de metroo: 352-30 
Trajno ICE 3 ® (interurba 
ekspreso 3®), grandrapida 
pasaĝertrajno de Germanaj 
Fervojoj AK (DB): 363-1-48 
trajnoferdeko: 375-74 
trajnonumero: 358-28 
trajnopramo  [kversekco]: 
375-68 
trakbutono por elekti trakon: 
401-76 
trakcia boĝio: 351-9 
trakcia dentorado: 368-8 
trakcia motoro: 365-6 
trakcia radakso: 364-37 
trakcia veturilo (motorvagono): 
359-46 
trakciaj aksoj: 363-7 
trakciilo: 368-2 
trakforka lanterno: 351-39 
traknivela sekurigita pasejo: 
356-39 
traknumero: 401-67 
trako; reloj: 85-6 
trako: 126-12 
trako: 356-1-38 
trako: 359-7-9 
trakonduka izolilo: 305-39 
trakondukta izolilo: 305-15 
trakpanela regejo: 357-65 
trakpanela regotablo: 357-66 
traksekcia bloko: 357-59 
trakstartiga butono por ludo de 
trakokomencoj: 401-62 
traktoro  (agrikultura traktoro): 
218-22 
traktoro (trakciilo): 215-48 
traktoro; pedalaŭto; 
pedalveturilo: 87-42 
traktoro: 216-10 
traktoro: 220-19 
tralava anso: 57-16 
traluma aparataro: 30-36 
tralumiga mikroskopo kun 
kamerao kaj polarizilo ĉi tie:  
de sistemo Zeiss: 264-14 

tralumiga tablo: 329-31 
tramhaltejo (20-26): 79-19 
Tramo, interurba tramo: 351 
tramo: 79-40 
trampolino: 114-10 
tramvojo; tramtrako; tramreloj: 
79-41 
tranĉado: 322-38 
tranĉado: 322-52 
tranĉaĵo: 250-64 
tranĉcirkelo: 277-22 
tranĉeĝo: 219-23 
tranĉeĝo: 238-2 
tranĉeĝo: 315-11 
tranĉekipaĵo; tranĉilaro: 208-33 
tranĉekipaĵo: 208-41 
tranĉetenda maŝino: 284-5 
tranĉetendita linkofelo: 284-
16-18 
tranĉetendita linkofelo: 284-19 
tranĉhakilo: 248-7 
tranĉilbenketo; tranĉilapogilo: 
53-12 
tranĉilbloko; tranĉilrako: 47-31 
tranĉilingo: 248-12 
tranĉilklingo: 250-2 
tranĉilo kaj forko: 53-8 
tranĉilo: 337-17 
tranĉilo: 376-12 
tranĉilo: 53-52 
tranĉiloj: 47-32 
tranĉilrazilo: 258-39 
tranĉiltenilo: 250-4 
tranĉiltenilo: 53-53 
tranĉiltrabo: 217-4 
tranĉita felo: 284-14 
tranĉitaj viandaĵoj: 250-42 
tranĉkojno: 290-32 
tranĉmarko: 329-19 
tranĉo de la kablo je difinita 
longo: 322-21 
tranĉocilindro: 333-36 
tranĉodiskoj de viandomuelilo: 
48-35 
tranĉokrado: 294-14 
tranĉorando, tranĉileĝo: 53-56 
tranĉortilo: 277-20 
tranĉpeco: 376-20 
tranĉradoj por laŭlonga tranĉo 
de paperbendo: 334-37 
tranĉrektilo: 277-21 
tranĉrotoro: 238-25 
tranĉrulo: 208-35 
tranĉŝlifa aŭ angulŝlifa maŝino: 
278-16 
tranĉtenajlo: 289-37 
tranĉtenajlo: 293-76 
transbobeniga stablo: 133-21 
transdirekta spegulo: 327-22 
transdonilo: 319-25 
transdonluko de kuirejo: 77-22 
transepta turo: 154-6 
transepto: 154-3 
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transforma stadio: 28-54 
transformfaŭlto (transversa 
faŭlto kun horizontalaj ŝoviĝoj 
de pluraj centoj da kilometroj 
kaj altegaj vertikalaj leviĝoj): 
11-24 
transformilejo: 371-51 
transformilkesto: 304-40 
transformilo: 304-24 
transformilo : 305-11 
transformilo: 306-12 
transformilo: 307-24 
transformilvagono: 363-3 
transiga premilo: 337-28 
transiga relo: 286-42 
transigaj ruloj: 317-11 
transigilo de muldokestoj: 301-15 
transigilo de pretaj subaj 
muldokestoj: 301-16 
transigo el antaŭmuldilo en 
pretmuldilon: 317-38 
transigo el premmuldilo en 
blovmuldilon: 317-46 
transira tunelo: 394-24 
transira zono kun altopremaj 
ŝanĝiĝoj (profundeco de 400 
ĝis 670 km-oj): 11-5 
transirejo por piedirantoj; 
zebrostrioj: 79-18 
transiro al universo: 7-38 
transkarga stacio de 
kombinita transporto 
(kontenerstacio): 360-39 
transmaniĝo antaŭen sur boko: 
114-22 
transmaniĝo antaŭen sur 
grundo: 114-26 
transmisia ĉeno: 106-23 
transmisia ĉeno: 342-26 
transmisia ĉeno: 342-51 
transmisia radaro, pelradaro: 
262-35 
transmisia radaro, pelradaro: 
262-41 
transmisia rimeno: 255-11 
transmisia ŝaltilo: 287-46 
transmisia ŝranko: 288-4 
transmisiaj radoj por la 
horloĝo: 10-14 
transmisiilo: 208-20 
transmisiilo: 132-13 
transmisiilo: 217-47 
transmisiilo: 301-38 
transmisiilo: 307-10 
transmisiilo: 317-27 
transmisiilo: 365-50 
transmisiilo: 371-54 
transmisimetro, mezurilo de 
videblo: 10-60 
transmisio: 253-8 
transpaso de lato: 116-31 
transpezado [degagé] al la 
kvara pozicio antaŭen: 135-13 

transpezado [degagé] al la 
kvara pozicio malantaŭen: 135-
14 
transplantilo; plantadtrulo: 208-
6 
transporta helikoptero: 388-
21 
transporta kaj komunikada 
aviadilo Dornier DO 28 D-2 
Skyservant: 64-24 
transportaj kaj trafikaj 
signoj: 390-1-9 
transportbendo de 
krudmaterialo: 310-2 
transportbendo de sendaĵkestoj: 
395-36 
transportbendo en kuirejon: 77-38 
transportbendo por karbo: 304-10 
transportbendo por 
muldmaterialoj: 301-11 
transportbendo: 271-77 
transportbendo: 309-2 
transportbendo: 310-17 
transportbendo: 335-30 
transportĉeno: 325-6 
transporthelikoptero CH-53 G: 
63-88 
transportita betono: 355-2 
transporto al magazeno: 313-19 
transporto per bendo: 297-50 
transporto per vagonoj: 297-51 
transportŝeklo: 304-48 
transportveturilo: 355-31 
transprenilo: 319-24 
transregebla presostacio: 335-26 
transsalto; superkuro: 116-7 
transsenda veturilo 
(studioveturilo) [malantaŭa, 
interna vido kaj fantombildo]: 
399-1 
transsendilo: 402-33 
transsvingo: 114-40 
transŝaltilo de memfokusado 
(al mana enfokusigo): 267-23 
transŝaltilo de rivolufrekvenco: 
401-22 
transŝaltilo por alttensia 
derivado: 305-16 
transversa kojlo: 23-26 
transversa nivelilo: 16-62 
transversa sekco de antaŭŝipo: 
102-32 
transversa sekco de antaŭŝipo: 
102-36 
transversa sekco de antaŭŝipo: 
102-29 
transversa sekco de postŝipo: 
102-30 
transversa sekco de postŝipo: 
102-33 
transversa sekco de postŝipo: 
102-37 
transversa stajo: 100-9 

trapasa telekomunika lineo: 
352-16 
trapeza formo: 43-57 
trapeza planeo: 385-17 
trapeza ŝildo por indiko de 
haltopunkto ĉe rekta 
trajnodirektado: 357-25 
trapezbendo; trapeztenilo: 94-4 
trapezisto; aerakrobato: 125-7 
trapezo, kvarangulo kun du 
paralelaj lateroj: 169-37 
trapezo: 125-6 
trapezo: 21-52 
trapezoforma zono; zontrapezo; 
trapezozono: 94-3 
trapezoŝnuro: 100-3 
trapezrimeno: 343-13 
trapordpaso; slalomo: 119-21 
trapremaj disketoj: 250-23 
trarigardo de programoj: 398-18 
traserĉa ĉasado: 239-1 
trasmisiilo: 263-39 
tratira kranko: 159-33 
travejna galerio: 297-45 
travidebla fenestro el PVK: 92-57 
tredo en bazajn harnesojn: 323-21 
tredo en randajn harnesojn: 
323-20 
trefo: 90-38 
trejniloj: 117-20-24 
trejnisto; gvidisto: 112-32 
trejnisto: 107-59 
trejnisto: 117-44 
trejnkontraŭulo; trejnpartnero: 
117-27 
trejnojako: 39-7 
trejnopantalono: 39-35 
tre laŭte: 139-39 
tre mallaŭte: 139-36 
trempetaĝo (trempokuvo): 246-8 
trempetaĝo: 246-28 
trempfiŝo: 243-42 
trempokuvo: 289-13 
trenata glisilo: 104-21 
trenaviadilo; motora aviadilo: 
104-20 
trenebla pumpilo: 220-17 
trenhoka ĉeno: 218-19 
trenhoko: 119-42 
trenhoko: 218-21 
trenhoko: 360-15 
trenhoko: 383-27 
trenkabla movpulio: 368-56 
trenkabla mufo: 368-67 
trenkabla puliaro: 368-54 
trenkabla streĉpezaĵo: 368-36 
trenkabla turnopulio: 368-55 
trenkablaj apogpulioj: 368-43 
trenkablo aŭ haŭsero: 370-18 
trenkablo: 104-22 
trenkablo: 368-14 
trenkablo: 368-28 
trenkablo: 368-39 
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trenkamiono (artika 
trenkamiono): 347-20 
trenkamiono: 238-43 
trenkroĉilo: 218-53 
trenlifto: 119-40 
trenstango: 215-38 
trenstango: 217-44 
trenstango: 218-20 
trenstartigo de glisilo: 104-19 
trenŝipo [fantomsekco]: 383-16 
trenŝipo: 370-17 
trenŝipo: 381-15 
trenŝipo: 383-5 
trenŝnuro; trenkablo: 103-61 
trenŝnuro: 244-10 
trentrabo: 216-22 
trenvinĉo: 66-86 
trenvojo; skispuroj; skisulkoj: 
119-41 
tretfaco de ŝtupo: 276-32 
tretfaco de ŝtupo: 276-47 
tri remilvicoj: 372-12 
tri simplaj okuloj (oceloj): 230-3 
tri-duona takto: 138-38 
tri-kvarona takto: 138-37 
tri-okona takto: 138-36 
tria (meza) piedfingro: 19-95 
tria brakakso: 303-42 
tria ĉefakso: 303-39 
tria okto (grandokto): 139-44 
tria pozicio: 135-3 
tria pozicio: 135-9 
tria raketo ŝtupo: 391-32 
tria rondiro: 101-21 
triagrada kurbo: 170-18 
triaklasa ŝoseo: 17-29 
triala aviadilo aŭ triplano*: 
385-6 
triala ŝiphelico: 377-62 
triangula (delta) konekto: 305-24 
triangula formo en tavoltajlo: 
43-59 
triangula liniilo; ortangulilo; 
ortilo: 72-18 
triangula ortilo: 314-7 
triangula prismo: 170-37 
triangula rektilo: 314-8 
triangula ŝildo: 357-13 
triangula tuko uzata kiel 
skarpo: 26-3 
trianguleca itinero 
(konkursvojo): 101-16 
trianguleto, platnajlo: 277-24 
triangulo: 141-51 
trianguloj: 169-26-32 
triartika pikrostro: 233-6 
tribaskula ŝutkamiono, peza 
kamiono: 354-10 
triborda pozicilumo: 386-44 
tribordo (venante de maro 
dekstre): 380-4 
triborna kabloferma ĵo:     
305-37 

tribraka kandelingo; 
kandelabro: 76-43 
tridek-kvin-milimetra 
kamerao; normformata 
kamerao: 134-1 
tridekduona silento: 138-26 
tridekduono; tridekduona noto: 
138-18 
tridenta fojnoforko: 219-4 
tridenta manerpilo: 208-13 
tridimensia dekoro; 
reliefdekoro: 136-36 
tridrata platkablo: 280-44 
trieĝa skala rektilo: 314-39 
trifalda eligilo: 338-15 
trifalda meĥanismo: 338-14 
trifaldita gazeto: 334-51 
trifaza generatoro: 305-30 
trifaza ŝtopilo: 280-16 
trifingra veldista ganto: 295-7 
trifolia arko: 155-32 
trifolia kruco; kruco de Sankta 
Lazaro; lazara kruco: 199-72 
trifoliera folio: 211-21 
triforio: 154-34 
triglifo: 153-13 
trigonometria punkto; 
triangulada punkto: 17-70 
trigonometria punkto: 16-50 
trikaĵo: 320-7 
trika ĵoj kaj unufadenaj 
victrika ĵoj: 320-1-18 
trikampa denterpilo: 218-84 
trikampa erpilo kun tri 
dentruloj: 218-85 
trikapa hunda korpo: 145-32 
Trikejo : 320 
trikiloj : 254-32-35 
trikita ĉapo: 42-11 
trikita jako: 36-36 
trikitaj gantetoj; pugnujetoj: 
34-6 
triklina kristalsistemo kun 
pinakoidoj: 174-26 
trikola balono: 173-55 
trikola botelo: 173-57 
trikoŝtofa ĉemizo: 39-27 
trikoŝtofa remburaĵo; trikita 
subŝtofo: 58-17 
trikotaĵoj: 83-61 
trikrura masto; tripieda 
trusmasto: 66-41 
triksledo: 320-4 
trikuspida valvo; dekstra atrio-
ventrikla valvo: 23-59 
trikvarone grasa tiparfasono: 
326-2 
trikvaronpantalono; 
Kapreopantalono; piratkuloto; 
plaĝokuloto: 36-60 
trilita kupeo kun lavotablo : 
361-48-50 

trilita kupeo kun tualetniĉo: 
361-51 
trilo kun turno: 139-18 
trilo sen turno: 139-17 
triloka sidilvico [tage]: 361-49 
trimakzela ĉuko: 302-37 
trimasta barko : 374-21-23 
trimasta gafskuno: 374-18 
trimasta topvelskuno: 374-19 
trimastuloj  (trimastaj 
velŝipoj): 374-18-27 
trimetra plonĝtabulo: 98-7 
trimotora mezdistanca 
publiktrafika jeto: 387-11 
trinkaĵaŭtomato por malvarmaj 
trinkaĵoj: 77-32 
trinkaĵoj: 409-32 
trinkakva dukto: 352-22 
trinkakvujo; trinkakvosako: 92-45 
trinkakvujo: 299-16 
trinkakvujo: 375-64 
trinkakvujo: 377-79 
trinkaŭtomato por varmaj 
trinkaĵoj: 77-34 
trinkbufedo: 129-1 
trinkejo (bufedejo): 76-1-11 
trinkfontano kun (verŝ)krano: 
88-2 
trinkglaso; trinkpokalo: 88-4 
trinkoglasoj: 53-80 
trinkokuracado: 88-1 
trinkoŝalmoj; trinkpajleroj: 75-31 
trinkŝalmetoj; trinkpajleroj: 77-3 
trinkujo: 215-10 
trinkujoj (kloŝtrinkujoj): 227-16 
triobla empeno aŭ vosto: 385-36 
triolo (simile:  duolo, kvarolo, 
kvinolo, sesolo, sepolo): 139-23 
trionlinio: 109-70 
triopa laŭtparolilo , 
laŭtparolila kompleto kun tri 
sonradiaj kestoj: 401-12 
triparta cilindra tubo: 141-35 
triparta hejma vesto: 37-43 
tripieda gruo: 378-6 
tripiedo: 172-14 
tripiedo: 173-14 
tripiedo: 324-26 
tripinta rotaciigilo: 288-11 
tripkolbaso, andujo: 250-37 
tripolusa (trifaza) 
ŝirmokontakta ŝtopilingo 
(surmura) kun neŭtrala 
konduktilo: 280-15 
tripunkta boato: 102-38 
tripunkta suspensio: 217-41 
tripunkto: 164-38 
trirada ŝoserulilo: 354-29 
triremo  (romia militŝipo): 372-
9-12 
trisraŭba horizontaligilo: 172-27 
tritika bulko: 251-20 
tritiko: 221-23 
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trito granda; tercio maĵora: 
139-8 
Tritono , mardio: 145-44 
trituba pafilo kun a ŭtomata 
streĉilo: 240-23 
triumfarko: 153-73 
triumfarko: 153-85 
trivoja glitiga kesto: 246-34 
tro larĝa intervorta spaco: 326-38 
troakva fluejo: 370-34 
troflua kondukilo: 306-51 
trofluilo (trofluiga instalaĵo): 
371-68 
trofluilo: 245-46 
troga defluilo: 275-83 
troga transportbendo: 354-43 
troga volbo: 155-47 
trogĉena dragilo: 382-52-56 
trogĉena relo: 382-54 
trogĉeno: 382-53 
troglodito; birdoreĝo: 180-11 
trogo: 155-48 
trogo: 215-53 
trogo: 228-37 
trogo: 321-17 
trogoĉeno: 370-42 
trogoklingo: 354-9 
trogoplato: 155-50 
trogvagono: 300-69 
trolfi ŝado: 244-8-19 
trolo, skrapreto: 244-17 
trolŝipo: 244-8 
trolŝnuro: 244-13 
trombono, ŝovtrombono:  
141-48 
trompremvalvo: 364-3 
tropeolo: 205-4 
tropika klimatzono: 9-49 
tropika varmdomo: 84-65 
Tropikaj stimul- kaj 
spicoplantoj: 200 
tropikmedicina instituto: 381-28 
tropikoj (tropiko de la Kankro, 
tropiko de la Kaprikorno): 16-11 
tropopaŭzo: 7-10 
troposfero: 7-2 
trotĉevalo: 105-30 
trotkonkursejo; ĉevaltrotejo: 
105-25 
trotkonkurso: 105-25-37 
troto: 225-41 
trotopantalono: 39-37 
trotuara pavimo: 352-8 
trotuaro: 352-9 
trotuaro: 44-61 
trotuaro: 79-45 
trovapora forkundukilo: 305-32 
truarbloko (matricbloko): 293-26 
truarbloko: 290-17 
trubaduro; trobadoro; 
amkantisto: 147-70 
trubrikoj : 313-21-22 
trubrodaĵo, tajlobrodaĵo: 254-11 

Trudinsektoj, damaĝbestoj, 
parazitoj : 233 
trudistancilo: 410-9 
trufo [ekstera aspekto]: 199-10 
trufo [sekco]: 199-11 
truiga martelo: 290-36 
truilo: 253-45 
truilo: 254-12 
truiloj: 278-13 
truita metaldisko; notodisko: 
127-17 
trulada vando: 395-29 
trulo: 271-52 
trumpetnarciso, dafodilo: 213-3 
trumpeto; korneto (pli granda:  
bastrumpeto): 141-45 
trumpeto: 127-56 
trunadlo: 320-46 
trunadloj (fadenmetiloj): 320-34 
trunkbo ĝio: 311-12-15 
trunkelĵetilo: 311-19 
trunknumerilo: 238-12 
trunko (30-56): 19-29 
trunko [kversekco]: 188-7 
trunko kun perloj: 241-34 
trunko, longligno: 273-2 
trunko: 188-2 
trunko: 241-13 
trunko: 325-5 
trunkoboato: 85-37 
trunkofiksilo: 311-40 
trunkoflekso antaŭen: 115-33 
trunkoflekso dorsen: 115-34 
trunkoflekso flanken: 115-32 
trunkonumero: 238-33 
trunkoprenilo: 238-29 
trunkosenŝeliga maŝino:  
238-23 
trunkostokejo: 311-29 
trunkostoko: 311-31 
trunkotira traktoro: 238-34 
trunkotirilo: 311-17 
trunkpinĉilo: 311-13 
trunktranĉaĵo, trunkopeco: 237-31 
truo por fendostifto: 296-25 
truo por risorthoko: 118-40 
truo: 110-49 
trusa bindoro: 274-72 
trusegilo: 273-63 
trusegilo: 279-71 
trusegilo: 285-3 
trusmasto: 66-18 
trutobaseno; simile 
karpobaseno, idarbeseno, 
kreskiga kaj plenkreskiga 
basenoj: 242-5 
trutobredado: 242-13-14 
trutofrajo, trutoovoj: 242-14 
tualeta seĝo: 51-27 
tualetĉela modulo: 394-34 
tualetejo: 92-8, 9 
tualetniĉo kun duŝejo kaj 
necesejo: 361-52 

tualetspegulo: 51-34 
tualetŝranko: 51-28 
tualettuketo; lavtuketo kun 
kapuĉo: 33-9 
tuba skafaldofosto: 272-47 
tuba stativo (tripiedo): 266-41 
tuba turo: 307-4 
tuba vaporkaldrono (varmradia 
kaldrono): 304-15 
tubakso: 240-38 
tubapogilo: 63-45 
tubarko, arkopeco: 279-46 
tubaro; fajfilaro: 144-17-35 
tubercelerio: 209-27 
tubero sur la beko: 178-21 
tuberoso, tubera polianto: 213-9 
tuberprofila radbendo: 340-12 
tubeta tavolo; tubforma 
bazidiujo: 199-17 
tubfitingoj : 279-38-52 
tubfleksa maŝino: 278-28 
tubkalibro: 240-40 
tubkateno: 272-53 
tubkateno: 279-56 
tubligilo; buŝpeco: 140-5 
tubmagazeno: 299-4 
tubmanipula platformo, 
interplatformo: 298-5 
tubo de registro: 144-16 
tubo kun diafragmoj: 10-27 
tubo por forkoŝafto aŭ 
forkoŝaftingo: 339-27 
tubo; stango; tentubo: 56-68 
tubo: 176-26 
tubo: 283-17 
tubobroso: 46-36 
tubobuŝa bremso: 63-41 
tubobuŝuma cigaredo, 
papiroso*: 259-14 
tubofermilo; tuboĉapo: 72-53 
tubofiksiloj : 279-53-57 
tubofleksilo: 279-82 
tuboframo: 342-12 
tubogorĝo: 144-18 
tubokiraso: 63-58 
tubokorpo: 144-22 
tubokorpo: 144-29 
tubokrampo: 275-31 
tubokubuto; fumtuba kubuto: 
127-8 
tubolampo; fluoreska lampo: 
83-51 
tubomarko (tubokoloroj): 377-2 
tubomezo: 265-9 
tubopeco el vitrofibre 
firmigita sinteza rezino:   
283-16 
tubopiedo: 144-23 
tubopiedo: 144-17 
tuboplanka kanalo: 144-14 
tuboplanko: 144-15 
tubopluma rako: 314-42-45 
tubopumpilo: 80-60 
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tuborepuŝilo: 63-47 
tubosega maŝino: 279-10 
tubostablo: 279-11 
tuboŝanĝa klapo: 63-28 
tubotenajlo: 279-60 
tubotenilaro; tuboŝraŭbingo: 
63-11 
tubotranĉilo: 279-84 
tuboturo; hosoturo; 
ekzercoturo: 82-3 
tubovajco: 279-81 
tubovando: 240-35 
tubtenajlo: 293-75 
tuĉflakono: 314-68 
tuĉkartoĉo: 314-74 
tuĉostrekilingo: 314-63 
tuĉostrekilingo: 314-66 
tuĉostrekilo: 314-54 
tudora arko (Tudor): 155-37 
tufalaŭdo: 179-7 
tufbrankoj: 182-19 
tufvosto: 224-6 
tujkafo, solvebla kafo: 252-96 
tujo: 190-39 
tujokonuso: 190-41 
tukano, pegoforma birdo: 181-6 
tukano: 86-11 
tukoj por vizaĝkompresoj: 258-26 
tukostango; tukopendigilo; 
movebla tukstango; tukorako: 
57-21 
tukoŝranko; vindoŝranko: 33-11 
tula brodaĵo: 254-15-17 
tula fono: 254-16 
tuliparbo; liliodendro: 192-1 
tundra klimato: 9-43 
tunela forno: 316-12 
tunelforno: 313-15 
tunelo de metroo: 352-29 
tunelo: 17-69 
tunelo: 368-6 
tunelŝnuro; tunelolaĉo: 36-86 
tuniko; tunika robo (moke:  
kazublo): 35-51 
turba ŝtoneriga maŝino: 312-16 
turbano: 161-46 
turbina kondensilo: 306-52 
turbina kontrolpupitro kun 
mezuriloj: 305-34 
turbina propulsilo: 388-24 
turbinaj propulsiloj: 388-17 
turbinejo (pumpilejo): 371-48 
turbinhelica motoro: 387-5 
turbinhelica motoro: 388-27 
turbinkompresora dizelo 
[laŭlonga sekco]: 343-51 
turbino kun altprema kaj 
malaltprema partoj: 306-49 
turbino: 220-35 
turbino: 307-28 
turbino: 63-90 
turbinoj: 388-42 
turbinoj: 388-49 

turbinrado: 343-63 
turbofeno (turboblovilo): 388-36 
turbofeno: 388-45 
turdedoj: 180-12 
turgruo : 272-31-38 
turhorloĝo: 149-7 
turisma buso: 347-35 
turistinformejo: 79-30 
turka flago:  kun krescento kaj 
stelo: 61-21 
turkapa lagro kun azimuta 
motoro: 307-14 
turkisopresa stacio: 333-26 
turkuko: 251-52 
turmasto: 375-33 
turn-afusto: 245-34 
turna kaj ĝira movunuo: 303-48 
turnbutono por alĝustigo de la 
okulari-distanco: 264-56 
turnebla artiko: 56-73 
turnebla bufedseĝo: 76-12 
turnebla celilo: 269-7 
turnebla elŝuttubo (transŝarĝa 
tubo): 217-32 
turnebla gruo: 299-3 
turnebla hurdo: 246-24 
turnebla krampomatrico: 410-6 
turnebla kupoleskalo: 5-22 
turnebla kupolo: 245-31 
turnebla likvakristala vidigilo 
(LKV): 269-5 
turnebla objektotablo: 264-29 
turnebla pontoduono: 369-66 
turnebla programoŝaltilo; 
programelektilo: 56-28 
turnebla reflektilo: 266-68 
turnebla sidplato: 330-42 
turnebla smirgaparato: 286-36 
turnebla ŝovoduzo: 393-65 
turnebla tabloplato: 286-2 
turnebla traboponto: 369-67 
turneblaj scenejaj spotoj: 137-16 
turniĝa remilingo: 99-38 
turniketo ĉe femura arterio: 26-17 
turnira arma ĵo: 147-76 
turnira kasko; bekohelmo: 62-10 
turnirflagetoj: 62-35 
turnirhelmo: 147-77 
turnirlanco: 147-81 
turniro: 147-71 
turnirselo: 147-87 
turnirŝildo: 147-79 
turno-leva tablo: 292-39 
turnobrako de frizokasko:   
257-28 
turnoĉareto: 378-21 
turnofungo; turnebla 
fungoĉapelo; rondkuriga 
fungoĉapelo; fungokaruselo: 
87-2 
turnohoko: 238-7 
turnojuĝisto; turnokontrolisto: 
98-23 

turnokalkula meĥanismo; 
turnokalkulilo: 127-79 
turnokapo: 217-49 
turnokontrolilo por memstreĉaj 
horloĝoj: 261-24 
turnokranko: 127-77 
turnokrono: 369-64 
turnokruco: 302-43 
turnokruco: 89-5 
turnokuseno: 238-48 
turnopiedo de frizofotelo: 257-29 
turnopiliero: 369-65 
turnopiŝto aŭ rotacia piŝto: 
343-66 
turnoplato: 382-44 
turnopreĝilo: 161-29 
turnopuŝa teĥniko ĉe 
globĵetado: 116-54 
turnoregilo por permana agordo 
de sendiloj: 402-74 
turnorimeno: 406-65 
turnoringa afusto: 63-59 
turnorulo: 321-6 
turnostango: 285-31 
turnostango: 293-17 
turnostango: 298-14 
turnotamburo al pajlomovilo: 
217-13 
turnŝaltilo de rapidumŝanĝilo: 
339-6 
turo de dutuba kontraŭaviadila 
kanono 76-milimetra: 67-30 
turo por 100-milimetra kanono: 
66-29 
turo: 66-67 
turo: 67-71 
turo: 90-12 
turpinta globo; turbutono, 
spajrobutono: 149-5 
turpinto: 149-6 
turplonĝisto: 98-3 
tursaltado; plonĝado de rigida 
platformo (simile:  de elasta 
platformo por tiel nomata arta 
plonĝado): 98-35-40 
turstrigo: 177-22 
turto: 178-28 
turtombo: 152-21 
turtrabaro; subĉarpentaĵo: 16-51 
tusilago; ĉevalpiedo; 
azenpiedo: 198-8 
tuŝbutono por altigo de 
temperaturo: 344-91 
tuŝbutono por malaltigo de 
temperaturo: 344-92 
tuŝekrano kun programsim-
boloj: 407-30 
tuŝfingro: 302-66 
tuŝi malpermesite: 390-36 
tuŝplato: 407-15 
tuŝtrabo: 273-40 
tuta korpo ĉe spadado: 111-54 
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tutĉielesplora radaro; 
rondskana radaro: 66-60 
tutdesegna vidigilo aŭ ekrano: 
315-2 
tute malfermita korolo: 196-5 
U-trabo: 296-7 
U-tubo: 172-1 
ublieto; forgeskelo: 147-5 
uja interpeco: 391-15 
ujo por likva hidrogeno: 391-25 
ujo por likva hidrogeno: 391-40 
ujo por likva oksigeno: 391-23 
ujo por likva oksigeno: 391-38 
ujo por liva oksigeno: 391-11 
ujo por malvarma akvo: 246-9 
ujo por nitrogena tetraoksido: 
391-57 
ujo por premheliumo: 391-42 
ujo por sterilizantaĵo: 236-49 
ujo por varma akvo: 246-10 
ulmo: 189-49 
ulna karpa ekstensanto: 21-58 
ulna nervo: 21-28 
ulna preno: 113-44 
ulna preno: 113-46 
ulna rando de la mano: 19-71 
ulno: 20-18 
ultraviola monbileta 
ekzamenilo: 414-15 
ultraviola spektrometro: 6-17 
umbelo: 188-78 
umbelo: 196-42 
umbilika ŝnuro: 25-34 
umbiliko: 19-45 
unaŭo*; dufingra bradipodo: 
184-13 
uncialo, majuskla skribo: 163-17 
ungegoj; krifoj: 145-3 
ungo: 19-82 
ungoparo: 230-11 
ungvento kontraŭ mielveneno: 
230-81 
ungventujo kaj ungvento; 
ungventotubo: 27-35 
ungventujo; vazelinskatolo: 33-13 
uniforma kepo: 359-14 
uniformo: 68-7 
unikorno; unukornulo: 145-7 
unikorno; unukornulo: 62-18 
universala boltilo: 279-68 
universala centriga aparato: 
263-30 
universala frezmaŝino: 303-25 
universala fridvagono: 367-39 
universala grimpohoko: 118-43 
universala kanono 127 mm-a: 
66-48 
universala kanono 76-mm-a 
kun turo: 66-70 
universala konsensilo por 
esplora mikroskopo: 264-65 
universala mikroskopo kun 
granda vidkampo: 264-52 

universala reprodukta 
kamerao: 330-26 
universala rondŝlifma ŝino: 
303-1 
universala turnotablo: 264-17 
universalkarga remorko: 
215-45 
universitata biblioteko: 74-
11-28 
universitato; supera lernejo; 
altlernejo: 74-1-28 
Universitato: 74 
unu aŭstralia dolaro: 59-15 
unu Germana Marko: 59-10 
unu juano (Popola Respubliko 
ĉinio); unu ĉina dolaro: 59-16 
unu krono (Danlando): 59-12 
unu marko (Germana Demo-
krata Respubliko, 1968-1990): 
59-11 
unu marko (Germana Regno, 
1909): 59-8 
unu ŝekelo (Israelo): 59-14 
unu zloto (Pollando): 59-13 
unu- kaj duonmastuloj (unu- 
kaj duonmastaj velŝipoj):    
374-9-10 
unu- kaj duonplanea aviadilo: 
385-13 
unu-ala fenestro: 44-22 
unua asistanto (okupiĝas pri la 
kamerao): 31-5 
unua balkono: 136-21 
unua blastomera* dividiĝo; 
blastomera segmentiĝo: 25-23 
unua brakakso: 303-40 
unua ĉefakso: 303-37 
unua mejozo: 24-40 
unua okto (subkontraŭ-okto): 
139-42 
unua pozicio: 135-1 
unua pozicio: 135-7 
unua raketoŝtupo: 391-2 
unua rondflugado de elektrono: 
1-12 
unua rondiro: 101-19 
unua tavolo: 271-67 
unua volboŝtono: 155-22 
unuagrada ekvacio kun unu 
nekonato [3 kaj 2: koeficientoj; 
x:  nekonato]: 168-4 
unuaklasa ŝoseo: 17-83 
unuaŝtupa balustrada fosto: 
276-43 
unubranĉa girlandarbo: 204-30 
unubutonara jako (vira jako): 
38-22 
unuciklo: 340-30 
unucilindra dutakta motoro: 
341-19 
unucilindra dutakta motoro : 
343-74 

unucilindra kvartakra motoro 
kun peraera malvarmigo: 341-39 
unuĉeluloj; protozooj; 
unuĉelaj animaloj (2-13): 
176-1 
unudiska kluĉilo: 343-69 
unuecigita folipakita kargo: 
382-9 
unuecigita kargadunuo: 382-21 
unuecigita pecvaro: 382-11 
unufadena trikaĵo: 320-18 
unuflanka presaĵo: 159-27 
unufoja fotilo kun fulmilo: 
266-16 
unufojaj vindotukoj: 33-15 
unufoje uzata fotilo kun 
fulmilo: 266-16 
unufoje uzebla fuelujo: 393-47 
unufojuzaj gantoj; forĵetgantoj: 
82-8 
unuigita elektronika 
fulmaparato: 266-67 
unujara ŝoso: 190-25 
unuklina tegmento: 274-7 
unulita kajuto: 377-46 
unulita ŝipana kajuto: 384-32 
unumana funkciiglo de selo: 
338-7 
unumastuloj (unumastaj 
velŝipoj): 374-6-8 
unumetra plonĝtabulo: 98-8 
unumotora sport- kaj 
vojaĝaviadilo (basala 
monoplano): 387-1 
unumotora sport- kaj 
vojaĝaviadilo: 386-32-66 
unumotora vojaĝaviadilo 
(altala monoplano): 387-2 
unuopa duremila boato kun 
rudristo; unuopa duremilulo 
kun rudristo: 99-15 
unuopa duremila boato; unuopa 
duremilulo: 99-14 
unuopa faldokajako, sporta 
unuopulo: 99-51 
unuopa sidilvico: 363-14 
unupadela pagajo; simpla 
pagajo: 99-35 
unuparta ĵerzovesto: 34-20 
unuparta voblilo: 243-39 
unupeca skikompleto: 119-8 
unupece frezita ĉefripo: 393-11 
unupece rigidigita 
malpezmetala planko: 393-12 
unupece rigidigita ronda ripo: 
393-48 
unupersona kajako; unuopa 
kajako: 99-2 
unupersona longselo: 342-23 
unuskianto; unuskiisto: 95-10 
unuskio: 95-11 
unuŝarga pafilo: 240-1 
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unuŝela patrola submarŝipo 
(kun tradicia diezela 
motoro): 67-75 
unuŝnura gvidado: 103-82 
unuto: 139-6 
unuuza razoklingo: 349-34 
unuvoja krano: 173-42 
uoko; volbopato: 48-42 
upupo, koracioforma birdo: 
178-30 
uragano: 8-20-28 
Urano: 4-53 
urba aŭtovojo: 381-54 
urba standardo: 372-22 
urba vilao: 45-1 
Urbo (urbocentro): 79 
urbo: 17-50 
Urbomapo: 18 
urbomapo: 79-20 
urbomurego: 152-30 
urbomuro: 18-33 
uretero: 23-40 
uretro: 23-82 
uretroskopo: 28-17 
urina veziko: 23-41 
urina veziko: 23-91 
urinujo (fam:  pispoto): 33-45 
urna tombo kun ŝtona garnaĵo: 
146-39 
urna voĉdonado en balotejo: 
69-17-29 
urno kun cilindra kolo: 146-40 
urno: 149-31 
urnotombo: 149-30 
urodeloj; vostaj amfibioj : 
182-20-22 
urogalo: 241-77 
ursa ajlo; ursa aliumo; sovaĝa 
ajlo: 195-6 
ursedoj: 186-11 
urso, simbolo de 
kurzomalaltiĝo: 415-24 
urtiko: 214-33 
USB-eliro (USB-interfaco): 
270-10 
USB-interfaco [USB:  
universala seria buso]: 403-4 
USB-interfaco: 406-43 
USB-konektingo (USB-
interfaco): 269-33 
USB-konektingo: 269-57 
USB-konektokablo (USB-
kablo) [USB:  Universal Serial 
Bus, universala seria buso]: 
407-10 
USB-memorilo (memormo-
dulo), poŝmemorilo, memor-
bastoneto: 270-3 
USB-poŝmemorilo (USB-
memorbastoneto): 406-41 
usona flago:  kun strioj kaj 
steloj: 61-20 
usona rugbeo: 108-18 

utera cerviko: 25-35 
utera cerviko: 25-42 
utera kavo: 23-95 
utera orifico: 23-100 
utera orifico: 25-43 
utero: 23-94 
utero: 25-27 
utero: 25-32 
util- kaj akompanhundoj: 
223-1-11 
utiligo de sunenergio: 308-1-19 
uvulo: 22-25 
uzi tekkomputilon 
malpermesite: 390-35 
uzula terminalo; klienta 
terminalo, komputilo por 
serĉado en elektronika katalogo 
kaj en Interreto: 74-24 
uzulmenuaj regbutonoj: 396-42 
V-forma dekoltaĵo: 36-27 
V-forma empeno: 385-31 
V-forma valo; V-valo: 14-29 
V-formdekolta subĉemizo; 
subĉemizo kun V-dekolto: 37-68 
V-forme dekdu-cilindra Otto-
motoro® [frontvido]:         
343-29-47 
V-formfalta pantalono; V-
forme faltita pantalono: 36-58 
V-funda boato: 102-31-33 
vadobordo de Norda Fris-
lando, tajda marbordo: 15-26 
vadodefluejo; vadorivero; 
tajdorivero (ŝipveturebla sulko 
inter la vadoj en la vadomaro): 
15-29 
vadomaro (tero kovrita de maro 
dum alta tajdo, kaj malkovrita 
dum malalta tajdo): 15-27 
vadomaro kaj la marsko ĉe 
Emso kaj Vezero: 15-30 
vadomaro: 15-34 
vafla plekto por vafla desegno 
en teksaĵo: 323-29 
vaflo: 251-51 
vaflobakilo; vaflilo; vaflofero: 
48-43 
vagino (fam. piĉo): 23-101 
vagino: 25-44 
vaginoskopo: 28-9 
vagonbufedejo: 363-20 
vagonbufedejo: 361-62 
vagondorso: 351-4 
vagoneto: 85-5 
vagonfina ŝaltopupitro: 351-8 
vagonfronto: 351-3 
vagonkaroserio aŭ vagonkesto: 
361-2 
vagono: 126-11 
vagonsekcio A kun trakcia 
motoro: 351-5 
vagonsekcio E kun trakcia 
motoro: 351-7 

vagonsekcioj B, C kaj D: 351-6 
vajco, ŝraŭbtenilo: 261-28 
vajco: 291-24 
vajcotabulo: 285-33 
vakera ĉapelo: 128-36 
vakero (simile:  gaŭĉo): 124-27 
vakero: 128-35 
vaksa korko; vaksoŝmira 
korko: 119-15 
vakskandelo: 230-79 
vakskrajono: 72-41 
vaksmeĉo: 230-78 
vaksmodelo: 158-26 
vaksoskrapilo: 119-16 
vaksoskvamo: 230-5 
vaksovarmigilo; lutilo: 119-14 
vakua filmujo: 330-8 
vakua kopikrado por kopii la 
presfilmon sur kopitavolon: 
332-13 
vakua kopikrado: 335-2 
vakua kovrilo: 330-22 
vakua ŝraŭbpremilo: 316-14 
vakua ŝraŭbpresilo: 313-12 
vakudukto: 228-29 
vakuo: 400-21 
vakuofara pumpilo; 
vakupumpilo kun motoro: 80-8 
vala ĉevrono: 274-64 
vala stacio de alterna telfero: 
368-33 
valbaraĵo aŭ valdigo: 371-64 
valerianelo: 209-38 
valeriano; katherbo: 198-5 
valfundo: 14-44 
valfundo: 369-60 
valglaĉero; glacirivero: 13-54 
validaj trafsurfacoj:          
111-52-54 
validdato: 413-22 
valizmagnetofono, portebla 
magnetofono: 127-38 
valizo: 358-41 
valizo: 359-34 
valizuja kapoto: 346-4 
valizujo aŭ kofrujo: 344-26 
valizujo: 346-25 
valizujrando: 346-23 
valoformoj : 14-27 
valorindiko: 60-3, 4 
valornombro: 60-3 
valorunuo (monunuo) en latina 
kaj greka lingvoj: 60-4 
valtemplo: 152-8 
valva korno; kromata korno; 
ĉaskorno: 141-42 
valva radioaparato (19-24): 
127-18 
valvo de senpera bremso: 365-23 
valvo de suĉtubo: 46-53 
valvo; perinea valvo [Périnet]: 
142-71 
valvo: 103-69 
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valvo: 103-74 
valvo: 107-18 
valvo: 141-43 
valvo: 339-24 
valvoĉapo: 339-25 
valvoj por premaerumado de 
pilotejo: 65-9 
valvorisorto: 343-4 
valvorisorto: 343-53 
valvoŝnuro: 103-70 
vando de kaptamburo kun 
kaneloj por aerkusenoj: 404-23 
vando: 228-38 
vandopuco*: 276-60 
vandotrabo: 273-39 
vanelo: 178-26 
vango de eskalo; framo de 
eskalo: 56-38 
vango: 19-15 
vango: 240-4 
vangobarbo: 40-14 
vangoŝirmilo: 63-25 
vangrimeno: 226-8 
vanila guŝo; post prilaboro:  
vanilo: 200-48 
vanilo: 200-46 
vantoj*: 373-16 
vapor-piroliza instalaĵo: 298-43 
vapora aŭ varmaera kuirŝranko 
kun bakilo: 250-16 
vaporajuto por ŝaŭmigi lakton: 
75-39 
vaporcilindro: 364-32 
vapordistribuilo: 364-18 
vaporgladilo: 255-25 
vaporgladilo: 284-3 
vaporgladilo: 56-12 
vaporigilo; vaporproduktilo: 
81-24 
vaporigilo: 306-38 
vaporigilo: 306-6 
vaporigilo: 307-19 
vaporigilo: 345-34 
vaporinjektilo: 364-41 
vaporkaldrono: 364-16 
vaporkolektujo: 364-21 
vaporkupolo: 364-12 
vaporlokomotivoj : 364-1 
vaporsuĉilo (por forigi 
akvovaporon): 255-30 
vaporŝpruca pistolo: 284-2 
vaportubo: 56-93 
vaporturbina generatoro: 67-58 
vaporturbino: 304-22 
vaporturbino : 305-26-34 
vaporturbino: 306-10 
vaporuma cilindro: 321-46 
vaporumilo: 321-4 
vaporvalvo: 364-13 
var-apartiga stangeto: 252-112 
varango: 378-62 
varano: 182-31 
varba afiŝo: 83-31 

vardeponejo: 389-10 
variometro: 386-14 
varleto; ŝildoknabo: 147-68 
varma aerfluo: 9-18 
varma aero: 8-24 
varma aero: 8-31 
varma marfluo: 16-29 
varma plado; varma manĝaĵo: 
77-23 
varmaera balono: 103-71 
varmaera blovilo: 246-17 
varmaera dukto: 300-19 
varmaera pistolo: 283-33 
varmakva kranradeto: 279-28 
varmakvo-pumpilo (suna 
cirkuliga pumpilo): 308-7 
varmakvujo (varmoŝanĝilo): 
308-10 
varmega disfibrado: 325-22 
varmfrizilo, krispigilo: 258-32 
varmiga lampo: 349-26 
varmigita aero: 308-21 
varmigo per grundakvo pere 
de varmopumpilo: 308-25-26 
varmizola fornokovrilo: 301-8 
varmocirkuliga bakforneto por 
revarmigi pretbakaĵojn: 349-19 
varmodomo; varma forcejo: 
207-32 
varmoforiga funelo: 335-5 
varmofronto: 8-5 
varmofronto: 9-17 
varmointerŝanĝaj elementoj: 
394-4 
varmointerŝanĝilo por 
motorlubrikaĵo: 366-55 
varmointerŝanĝilo: 366-36 
varmointerŝanĝilo: 67-66 
varmondumilo: 258-27 
varmoporta tubo: 308-4 
varmopumpilo: 308-11 
varmorezista strukturo de 
empalerono*: 393-35 
varmoŝanĝilo: 321-23 
varmoŝildo: 391-19 
varmoŝildo: 391-4 
varmoŝildo: 393-41 
varmoŝildo: 393-9 
varmreguladaj klapoj; 
varmreguligaj ŝutroj: 10-65 
varobretaro: 55-36 
varokorb(et)o: 83-59 
varotrajno de diversvagona 
trafiko : 360-4 
varpero: 319-2 
varpero: 320-47 
varpero: 323-2 
varperoj: 320-32 
varpo: 319-3 
varpocilindro: 319-1 
varpocilindro: 320-20 
varpocilindro: 320-31 
varpolato: 289-8 

varpotrika ma ŝino: 320-19 
varpotrika ĵo: 320-19-49 
varpotrikaĵo: 320-37 
varpovergo: 289-24 
varpovergo: 289-6 
varpverga aŭ korbista rabotilo: 
289-39 
Vartado de suĉinfanoj kaj 
bebovestaro: 33 
vaska ĉapo; bereto; eŭska ĉapo: 
42-24 
vasko: 84-23 
vasta rulkolumo: 35-23 
vatita kiraso: 161-38 
vatostangeto: 252-46 
vatoteniloj; preniloj por 
drenado; tamponilo: 28-8 
vazo (hinkelŝtejna kulturo) 
[Hinkelstein]: 146-11 
vazo kun spiralornamo el la 
rubandceramika kulturo: 146-13 
vazolava maŝino; 
vazolavaŭtomato: 47-54 
vefta repso: 323-13-18 
vefterframo: 320-26 
veftero: 319-12 
veftero: 319-19 
veftero: 319-21 
veftero: 319-23 
veftero: 319-31 
veftero: 323-3 
veftero: 323-43 
vefteroj: 320-22 
vefteroj: 320-40 
veftobobeno: 319-18 
veftokanalo: 319-10 
veftolameno: 320-14 
veftopasigaj metodoj:       
319-17-31 
veftopasigo per ajutoj:      
319-26-31 
veftopasigo per navedo:     
319-17-19 
veftopasigo per paflameno: 
319-20-21 
veftopasigo per preniloj: 319-
22-25 
veftovergo: 289-5 
vegbiciklisto: 106-13 
vegbiciklo: 106-14 
vegetaĵa tereno; gazono: 45-18 
vekhorloĝo: 262-11 
vekilbutono: 262-8 
vekto: 172-29 
vekto: 143-32 
vekto: 368-62 
vektokolono: 172-28 
Velado I: 100 
Velado II: 101 
velado per flankorta vento: 
101-11 
velado ventoposte: 101-1 
velboataj kategorioj: 100-40-56 
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velboato: 100-1-39 
veldaparato por plastaj folioj; 
foliveldilo: 48-44 
veldista ŝirmokasko: 295-37 
veldistaj okulvitroj: 294-34 
veldo-transformatoro: 278-29 
veldo-transformilo: 295-1 
veldo-transformilo: 295-27 
veldobrako: 295-40 
veldokablo: 295-19 
veldopasto: 294-18 
veldostablo kun forsuĉilo: 295-13 
veldostablo: 293-12 
veldostablo: 294-13-17 
veldostablo: 295-21 
veldoŝalma fajrilo: 294-37 
veldoŝalmo kun tranĉajuto kaj 
gvidradetoj: 294-33 
veldoŝalmo: 294-11 
veldoŝalmo: 294-27 
veldovergo: 294-12 
velfenestro: 100-29 
velfenestro: 94-13 
velflageto; vimplo; 
ventomontrilo: 100-39 
velformoj : 374-1-5 
velkinta floro: 211-58 
velliga ŝnuraro: 372-32 
veloj el pajlomatoj, matvelo: 
161-33 
velolato: 100-35 
velolato: 94-19 
velpoŝo: 94-11 
velpozio kaj ventodirektoj: 
101-1-13 
velstangaro: 373-32-45 
velŝipeca ĉapelo: 124-20 
velŝipeto; velboateto: 87-18 
velŝipista kaskedo: 42-37 
Velŝipo I: 373 
Velŝipo II : 374 
veltuko: 94-7 
velura banto: 40-9 
velura tapiŝo: 78-36 
vendeja zono; butikarpasejo 
(vendocentro): 18-14 
vendejo (kiosko): 92-6 
vendejo de bakejo (pan- kaj 
kukovendejo): 251-1-60 
vendejo: 263-1-21 
vendilo de telefonkartoj: 358-12 
vendistino: 251-2 
vendistino: 252-13 
vendistino: 83-67 
vendokurzo: 415-21 
vendotablo kun fridvitrino : 
250-40 
vendotablo; vendobufedo: 55-28 
vendotablo: 83-76 
venenaj fungoj: 197-10 
Venenaj vegetaĵoj: 197 
venenglando: 230-19 
venenveziko: 230-18 

venenvosto; venenpikilo: 175-7 
venkinto: 117-39 
venkito per knokaŭto; 
knokaŭtito: 117-40 
ventenergia parko: 307-1-15 
ventindiko: 9-8 
ventkamera kanalo: 144-13 
ventkamero: 144-12 
ventkanalo: 144-11 
ventklinita arbusto: 14-89 
ventkonforma karoserio: 342-36 
ventlarga velado: 101-12 
ventmuelejo: 17-30 
ventmuelejo: 245-1-36 
ventodirekto: 101-6 
ventoelektrejo (ventoturbino): 
307-1 
ventoelektrejo: 17-73 
ventoeroziaĵo: 14-88 
ventoflago; laŭventigilo: 207-36 
ventoflago: 10-32 
ventoflago: 149-4 
ventogeneratoro (35, 36): 
207-34 
ventokesto: 144-12-14 
ventoklapo: 245-5 
ventokoko: 149-3 
ventol- kaj kargomasto: 375-56 
ventola krado; aeruma krado: 
66-43 
ventolejo: 297-5 
ventolilo (ventolila rado): 343-10 
ventolilo de kondensatoro: 345-38 
ventolilo de maŝinejo: 366-37 
ventolilo de trakcia motoro: 
365-15 
ventolilo por interna aerumado: 
344-6 
ventolilo: 353-20 
ventolilo: 375-42 
ventolilo: 379-14 
ventolilo: 403-5 
ventolilpadelo: 343-42 
ventolkanalo: 297-33 
ventolkapo: 377-41 
ventololuketo; aeruma fenestro: 
92-56 
ventolŝakto: 297-32 
ventomontrilo: 274-26 
ventorado kun konkavaj 
duonsferoj: 10-30 
ventorado: 207-35 
ventorozo: 379-41 
ventosako; ventomaniko: 104-29 
ventosistemoj: 9-35-39 
ventosurfanto: 94-2 
ventoŝirmilo per akvo 
malvarmigebla: 5-34 
ventoŝtrebo: 274-30 
ventotrombo: 8-30 
ventoturbino: 17-72 
ventra kuŝpozo; ventra kuŝo: 
115-45 

ventra naĝilo; abdomena 
naĝilo: 182-8 
ventro (abdomeno) (47-49): 
19-46 
ventro kun brusto: 249-41 
ventro: 249-2 
ventrokiraso: 147-49 
ventromuskola trejnilo; 
ventromuskolulilo: 112-23 
ventrorado; nazorado: 65-3 
ventrorimeno: 226-18 
ventrorimeno: 226-36 
ventrosalto: 116-23 
ventroteĥniko: 116-24 
ventsako; aersako; felsako: 
140-9 
ventŝirma muro: 44-16 
ventŝirmilo: 162-35 
ventŝirmilo: 341-35 
ventŝirmilo: 5-16 
ventumila vosto: 224-29 
ventumilo: 161-42 
Venuso: 4-47 
vera pistacio; pistakarbo: 
200-49 
verando (kovrita kaj 
vitroŝirmita teraso): 45-2 
verbasko: 194-9 
verda amanito: 197-13 
verda bazkoloro: 166-14 
verda furaĝo specoj:  plantoj, 
herbo: 227-7 
verda igvano: 182-32 
verda kardelo: 180-7 
verda malto (ĝermaĵo): 246-23 
verda punkto de la firmao 
Duales System Deutschland 
AG: 81-2 
verda triborda lumo; 
tribordlanterno: 102-12 
verda, mikskoloro el flava kaj 
cejana, komplementa koloro de 
malva): 166-24 
verda: 166-8 
verdalgo: 196-45 
verdruĝa pruolumo: 102-14 
verganteno: 397-22 
vergosegmento, vergoparto: 
243-26 
vergotenilo, kantenilo: 243-2 
vermoj (23-29): 176-22 
verniera tamburo: 302-64 
verniero: 293-62 
verniero: 302-69 
verniero: 379-21 
verniso: 157-12 
veroniko: 193-22 
verŝbeko: 331-17 
verŝkuvo por formoplenigo de 
muldiloj: 301-19 
verŝokrano; bierkrano: 76-2 
vertebra kolumno; spino: 20-2 
vertico de parabolo: 170-16 
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vertico: 170-33 
verticoj de hiperbolo [S1; S2]: 
170-28 
vertikala ekspansio (ĝis 15 
km): 8-28 
vertikala ekspansio (ĝis 15 
km): 8-35 
vertikala frezoŝafto: 303-30 
vertikala poŝo: 38-66 
vertikala premdukto: 391-24 
vertikala randŝtono: 352-7 
vertikala reprodukta 
kamerao, kompakta kamerao: 
330-19 
vertikala rulumskalo: 315-32 
vertikala sekiga centrifugilo: 
332-27-30 
vertikala sismografo: 12-38 
vertikala spalirarbo: 204-3 
vertikala ŝaftujo: 303-31 
vertikale deviiga modulo: 400-8 
vertikale dutuba pafilo: 240-33 
vertikale movebla 
fendosegmento: 5-15 
vertikale startaj aviadiloj  
(VTOL-aviadiloj) [VTOL:  
Vertical Take-Off and 
Landing]: 388-11-34 
vertikalstartaj aviadiloj 
(VTOL-aviadiloj): 388-29-34 
vertkalvulo: 40-22 
vertobalka tegmento: 274-34 
vertobalko: 274-35 
vertobalkoj: 273-38 
vertobalkoj: 274-38 
veselo (triferdeka ŝipo):      
372-51-60 
vesperta flugilo: 145-4 
vestarko: 255-21 
vestarko: 49-4 
vesteblaj pupoj; vestadopupoj: 
71-32 
vesteja spegulo; vestoraka 
spegulo: 49-7 
vestejo; vestoĉambreto: 83-39 
vestejo: 71-34 
vestejoj: 96-12, 13 
vestgardeja bileto; 
kontrolbileto: 136-8 
vestgardeja halo: 136-5 
vestgardejo: 136-6 
vestgardistino: 136-7 
vestiblo (akceptejo); 
enirhalo; antaŭhalo: 78-1-27 
vestiblo (koridoro; 
antaŭĉambro): 49-1 
Vestiblo: 49 
vestlaŭso, vestpediko: 233-41 
vesto por akceptoj; societa 
vesto: 38-1 
vestobroso: 56-47 
vestofako: 78-31 
vestohoko: 49-3 

vestohoko: 76-17 
vestoj por etinfanoj (16-33): 
34-15 
vestokhoko: 361-25 
vestorako (16, 17): 76-15 
vestorako; vestejo: 49-2 
vestorako: 83-25 
vestostango: 83-42 
vestoŝranko: 55-44 
vestoŝranko: 78-30 
vestoŝranko: 96-12 
vestotineo: 233-14 
veŝto: 85-45 
vetaĵo (ĵetono metita sur 
ruletotabulo): 89-28 
vetbiciklado; biciklosporto: 
106-1-29 
vetermapo: 165-31 
vetermapo: 9-1 
veterprognozo: 165-30 
vetkura biciklo : 340-24-29 
vetkura skibastono; konkursa 
skibastono: 119-17 
vetkura stirilo: 340-25 
vetkura surtuto: 119-57 
vetluĝisto; konkursluĝisto: 
121-13 
veturantoj: 85-7 
veturbiletaj vendiloj por 
publika persontrafiko: 358-34 
veturbileto: 358-58 
veturila komputilo: 345-5 
veturilapogilo; veturilapoga 
piedo; apogpiedo: 63-60 
veturildiagnozo: 348-57 
veturilhava fornego: 292-42 
veturillifto: 375-54 
veturilmagneto de indukt-
intermite aŭtomata 
trajnsekurigo: 366-38 
veturilpramo: 17-46 
veturiltegmento: 82-56 
veturrado: 217-37 
veturrado: 217-53 
vetursencuma inversigilo: 363-35 
vetursencuma inversigilo: 365-53 
veturvojo: 352-13 
Vezero: 15-32 
VHF- aŭ VAF- kaj UHF- aŭ 
UAF-agordilo [VHF:  Very 
High Frequency; UHF:  Ultra-
high Frequency; VAF:  vere 
altfrekvenca; UAF:  ultra-
altfrekvenca]: 400-6 
VHS- aŭ HVS-kaptamburo 
[VHS:  Video Home System; 
hejma videosistemo]: 404-15 
VHS- aŭ HVS-kasedo: 404-50 
VHS- aŭ HVS-kasedofako: 
404-40 
VHS- aŭ HVS-ŝpurskemo: 
404-24 
viadukto aŭ valponto: 369-59 

vianda flankaĵo: 249-15 
viandaĵo kun aldonaĵoj (kun 
garnaĵo): 77-14 
viandista antaŭtuko: 250-8 
viandista majstro (viandisto, 
buĉisto): 250-7 
viandista submajstro ĉe 
distranĉado: 250-27 
viandistaj tran ĉiloj  (buĉistaj 
tranĉiloj): 250-1-6 
viandohoko: 248-21 
viandohoko: 250-24 
viandomuelilo: 250-22 
viandomuelilo: 48-34 
viandopeco: 250-28 
viandopoto; kuirpoto por 
viando: 48-11 
viandopreparejo: 250-1-28 
viandosalato: 250-41 
viandotranĉilo: 250-5 
viandovendejo (viandobutiko): 
250-29-66 
Viandovendejo: 250 
viandpremio, rekompencaĵo: 
239-50 
vibra puriga aparato: 261-23 
vibra ŝlifilo: 287-53 
vibra ŝlifmaŝino: 282-18 
vibrafono: 142-66 
vibroboteloj: 355-14 
vibroplato: 354-22 
viburno: 191-10 
vicampoloj: 349-75 
vicbalko*: 274-71 
vice sescilindra Otto-
motoro® aŭ benzinmotoro 
[laŭlonga sekco]: 343-1 
vicifolia onobriko: 222-10 
vickompaso: 379-47 
vicludisto; rezerva ludisto: 107-58 
vicmontra nombro (laŭ 
germana kutima skribo): 167-6 
vicmotoro: 368-58 
vicnumero: 415-28 
vicodomo; envica domo: 44-63 
vicpilota sidilo: 386-37 
vicpilota stirkorno: 386-25 
vicpilotaj direkteronaj pedaloj: 
386-28 
vicrado: 346-12 
vicrado: 347-8 
vicsendilo: 379-35 
vicsignalilo: 357-6 
videbla eĝo: 314-28 
videkzamena tabulo: 27-25 
video-konektingo: 269-58 
Videoaparatoj: 404 
videokamerao (kamerao kun 
videoregistrilo), analoga 
videokamerao aŭ vidkamerao: 
404-1 
videokamerao: 375-38 
videokapo: 404-22 
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videokapo: 404-32 
videokodiga laborloko: 395-41 
videokonektingo por transigo 
de konservitaj bilddatumoj al 
videorekordilo aŭ televidilo: 
269-17 
videokonektingoj: 270-9 
videorako kun monitoro; 
videooptika unuo; 
videoregistrilo kaj premregulilo 
por plenigo per gaso de la 
ventrokavo: 31-6 
videoregistrilo, vidregistrilo: 
270-34 
videoteĥnikistino: 399-8 
videotrako: 404-27 
vidiga panelo kun klavaro por 
programado de la tranĉprocedo: 
337-18 
vidigilo aŭ ekrano: 314-15 
vidigilo kun mendoprogramo: 
270-44 
vidigilo kun menuo: 344-83 
vidigilo kun titolindiko: 402-23 
vidigilo por la nombro de 
reprenitaj boteloj: 252-4 
vidigilo, ekrano: 270-12 
vidigilo; ekrano por 
instruprogramo: 73-7 
vidigilo: 396-40 
vidigilo: 401-49 
vidigilo: 401-66 
vidigilo: 401-82 
vidigilo: 402-52 
vidigilo: 402-63 
vidigilo: 402-75 
vidigilo: 403-24 
vidigilo: 412-44 
vidigilo: 412-81 
vidigilplato: 315-15 
vidigo de la maniero kaj daŭro 
de pripluvo: 220-41 
vidigo de vektempo: 262-13 
vidnervo, opta nervo: 230-31 
vido de fundo: 102-28 
vido de fundo: 102-31 
vido de fundo: 102-35 
vigla lacerto: 182-27 
vigvamo (8, 9): 160-7 
vila laktario; vila laktofungo: 
197-16 
vilaaro: 17-27 
vilaĝa preĝejo: 17-107 
vilaĝo: 17-105 
viliga cilindro: 321-41 
viliga kontraŭcilindro: 321-42 
viloj de araknoido: 20-83 
vimenaj varpovergoj: 289-25 
vimenaj veftovergoj: 289-14 
vimplo; flageto: 92-71 
vinberaro, vinbergrapolo, uvo: 
231-5 

vinberaroj, vinbergrapoloj, 
uvoj: 252-87 
vinberbranĉo, rebbranĉo: 231-2 
vinberĉaro: 231-16 
vinberisto, vitkultivisto: 231-13 
Vinberkulturo, vitkultivado : 
231 
vinbertortriko: 234-32 
vinberujo, rebo: 231-6 
vinberujo, vito : 231-2-9 
vinbotela glaciujo; malvarmiga 
botelujo: 76-45 
vinbotelo: 232-15 
vinbotelo: 349-3 
vinbotelo: 76-23 
vinbretaro : 252-32 
vinĉejo: 371-80 
vinĉejo: 382-42 
vinĉmeĥanismo: 371-84 
vinĉo: 298-11 
vinĉoponto: 371-83 
vindejo por etinfanoj: 390-30 
vindokalsono: 34-12 
vindopantaloneto; 
vindokalsono: 33-23 
vindotuko (pareo): 376-81 
Vindoza persona komputilo por 
kontrolado en plurkomunikila 
produktado: 328-13 
Vinetua kabano; indiana 
kabano (47, 48): 87-46 
vinglaso: 232-20 
vinglaso: 76-24 
vinglasoj: 52-31 
vinglasoj: 53-13 
vingustumado: 232-17 
vingustumisto: 232-19 
vinjeto: 334-10 
vinkarafo: 76-42 
vinkarto; vinlisto: 76-41 
vinkelestro: 232-18 
vinkelnero; vinspecialisto; 
vinisto: 76-56 
Vinkelo: 232 
vinkelo: 232-1-23 
vinkruĉeto: 199-46 
vinkruĉo: 232-16 
vinlokalo; vinsalono; 
vintrinkejo: 76-37-57 
vino (blanka, ruĝa, roz(kolor)a 
vino): 252-33 
vinpipeto: 232-13 
vinregiono: 231-1-18 
vintra anorako: 34-44 
vintra boto: 58-1 
vintra izotermo; izoĥimeno* 
(linio de sama vintra 
meztemperaturo; de 10°C en 
januaro en la norda hemisfero): 
9-33 
vintra jako: 35-7 
Vintra pejzaĝo: 122 
vintra robo (45-47): 35-44 

vintra solstico je la 21-a de 
decembro: 4-18 
Vintraj sportoj I (skisporto): 
119 
Vintraj sportoj II 
(glaciosporto): 120 
Vintraj sportoj III: 121 
vintronesto: 234-39 
vinverŝisto; vinisto: 147-69 
viol(kolor)a: 166-9 
violkolora (purpurkolora) 
kortinario; mortiga kortinario: 
197-19 
violona kleo; sol-kleo; G-kleo: 
138-8 
violonarĉo: 141-12 
violonĉelo: 141-16 
violonkorpo; sonkesto: 141-3 
violono: 141-1 
viperedoj: 182-40-41 
vipuro; vipero: 182-40 
vira antaŭkerno; vira 
antaŭnukleo: 25-19 
vira boteto: 58-5 
vira kalsono kun oblikvaj 
fendoj (kacuja kalsoneto): 37-59 
vira promenboto; vira porstrata 
boto: 58-13 
vira ŝtrumpo; genuŝtrumpo: 37-50 
virabelaj ĉeloj: 230-47 
virabelo: 230-7 
Viraj hararan ĝoj kaj barboj: 40 
viraj seksorganoj [sagitala 
sekco]: 23-79 
viraj ŝtrumpoj: 37-48 
Viraj vestoj: 38 
viraskarido: 233-34 
virbova kapitelo: 152-28 
virbova kolono: 152-23 
virbovo, simbolo de kurzaltiĝo: 
415-23 
virdamao, damaboko (inseksa:  
damaino): 241-45 
virfrizejo  (vira frizosalono): 
258-1-42 
Virfrizisto: 258 
virga karbotavolo: 297-23 
virginia tabako; nikotiano: 
200-40 
Virgo (Virgo): 4-61 
Virgo kun Spiko: 3-18 
virin-tajlorejo: 255-1-32 
virina boto (virina porstrata 
boto): 58-12 
virina ĉapelo: 49-12 
virina kapo: 145-61 
virina korpo: 145-26 
virina korpo: 145-64 
virina rimensandalo; 
zorisandalo: 58-48 
virina ŝorto: 36-71 
virinaj ĉapoj kaj ĉapeloj:   
42-5 
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Virinaj hararan ĝoj: 41 
virinaj seksorganoj [sagitala 
sekco]: 23-93 
Virinaj Vestoj II: 36 
Virinaj Vestoj: 35 
virinejo; virindomo: 147-10 
virinfrizejo  (virina 
frizosalono): 257-1-49 
Virinfrizistino: 257 
virinhigienaj artikloj: 349-35 
virinkonfekcia ĵa sekcio, 
sekcio de virinaj vestoj: 83-21 
virino: 19-2 
Virintajloro: 255 
virintajloro: 255-1 
virkapreolo vundita per 
skapoltrafo kaj mortigita per 
fina pafo: 239-20 
virkoko ; kastrita:  kapono: 
224-21-26 
virkoko: 215-8 
virkonfekcia ĵa sekcio, sekcio 
de viraj vestoj: 83-10 
viro: 19-3 
virseksa infloresko (paniklo): 
221-35 
virseksa papilio: 235-30 
viska liknido; glua dianto: 194-20 
viskibotelo: 349-4 
viskiglaso: 78-58 
viskiobotelo: 50-36 
viskoza ŝpinsolvaĵo 
(ŝpinpasto): 322-8 
viskozfilamentoj: 322-12 
viskozlikva kuplilo: 343-44 
viskozometro, viskozmezurujo: 
282-38 
viskozometro, viskozmezurujo: 
283-29 
viŝpaperdonilo: 350-40 
viŝpapero (papera viŝtuko): 
350-41 
viteja traktoro: 231-18 
vitejo: 17-64 
vitfolio: 231-4 
vitkultiva asperga maŝino: 
236-37 
vitkultiva traktoro: 236-38 
vitospaliro: 236-41 
vitparazitoj: 234-30-39 
vitra breto: 52-20 
vitra kesto; vitra ujo: 86-24 
vitra modelplato: 406-39 
vitra piramido: 5-21 
vitra pordo: 47-44 
vitra ŝpinfibro: 317-59 
vitra ŝrankopordo: 52-19 
vitra tegmento: 207-5 
vitra tegoplato; klapo kun vitra 
kovrilo: 80-56 
vitreo: 22-55 
vitrina vendotablo: 251-1 

vitrino de okulvitroj (sortimento 
de okulvitroj): 263-5 
vitrista aŭ vitrorompa tenajlo: 
277-19 
vitrista laborejo : 277-1 
vitrista martelo: 277-18 
vitrista stablo: 277-15 
vitristo (konstru-, kadrovitr-
istoj, vitroartisto): 277-8 
Vitristo: 277 
vitrita spektantejo kun 
totalizatoraj giĉetoj: 105-36 
vitroblova benko: 317-68 
vitroblovista pinĉilo: 317-67 
vitroblovisto: 317-61 
vitrobulo: 317-63 
vitrocilindro: 173-45 
vitrodisko: 322-13 
vitroetenda maŝino laŭ 
Fourcaŭlt : 317-8 
Vitrofabrikado : 317 
vitrofadeno: 317-58 
vitrofanda forno laŭ 
Fourcaŭlt-procedo: 317-1 
vitrofanda forno: 317-50 
vitrofibra kablo: 398-57 
vitrofibraj produktoj : 317-
58-60 
vitrofibroj: 314-53 
vitrohaŭto; vitra membrano; 
oolemo*: 25-8 
vitrolano: 317-60 
vitromato; vitroteksaĵo: 283-19 
vitroplato: 206-9 
vitropremilo: 317-21 
vitrorako: 277-9 
vitrorubo: 277-10 
vitrosablo: 159-48 
vitrospongo (Lophocalyx 
philippinensis): 187-7 
vitrotabulo: 277-16 
Vivoĉambro: 50 
vivolinio: 19-74 
vivtenaj necesaĵoj: 392-6 
vizaĝa disko; plumrondo; 
plumkrono: 177-23 
vizaĝa urno, cindrourno: 146-38 
vizaĝo, facio: 225-5 
vizaĝo; facio (9-24): 19-8 
vizaĝŝirmilo: 108-21 
vizaĝŝirmilo: 230-70 
viziero: 147-40 
vizitantino; zoovizitanto: 86-3 
vizitanto; kliento; amuzemulo; 
gasto: 130-23 
VL-terminalo aŭ pagoterminalo 
aŭ POS-terminalo kun 
magnetkartolegilo por pagado 
sen kontanta mono [POS:  
Point of Sale, VL:  vendoloko]: 
358-61 
voĉa saketo: 182-25 
voĉprocesoro: 398-34 

vojaĝagentejo: 358-51 
vojaĝagentejo: 83-30 
vojaĝantoj: 359-39 
vojaĝbiciklo: 340-31 
vojaĝoĉapelo el pajlo: 42-47 
vojaĝsako: 358-40 
vojbalaa maŝino: 353-11 
vojbordero, pritondita heĝo: 
84-37 
vojbordero: 203-16 
vojeto; bordervojo; 
ŝarĝbestovojo: 13-50 
vojflankaj signaliloj  
(signaliloj por ŝanelflankoj): 
380-6-18 
vojindikilo; vegindikilo; 
vegmarko: 105-21 
vojindiko pere de flagetoj; 
vegindikoj: 119-60 
Vojkonstruado I: 354 
Vojkonstruado II: 355 
vojkonstruaj maŝinoj: 354-1-48 
vojmontrilo: 17-110 
Vojpurigo: 353 
vojranda defluilo: 352-10 
vokakcepta butono: 396-45 
vokbutonaro: 396-18 
vokindikilo: 396-16 
voklampo; inspektora lampo 
(voko fare de inspektoro): 136-57 
voknumero de aparato: 396-7 
vokokranko: 396-25 
vokriglilo: 396-22 
vokripeta butono: 396-19 
voktabulo kun klapsignaloj: 78-5 
vokto: 372-47 
volanluda reto: 109-54 
volanludantino: 109-55 
volanludo; badmintono*: 
109-45 
volano (kun plumkrono): 109-58 
volanrakedo; volanbatilo: 109-57 
volbo: 232-1 
volboformoj: 155-38-50 
volbokapo: 155-39 
volboripo: 154-32 
volbovango: 155-40 
volejbala reto; flugpilka reto; 
retpilka reto: 110-7 
volejbalisto; retpilkisto; 
flugpilkisto: 110-9-11 
voltmetro (tensimezurilo): 379-5 
voltmetro: 144-38 
volumenaĵfrakcio: 355-28 
volumenaĵlifto: 354-45 
volumenizaj aŭ aldonaj 
materialoj (ŝtonoj kaj sablo 
diverskalibraj): 272-26 
volutkuseno: 153-30 
voluto; spiralo: 141-17 
voluto: 152-26 
voluto: 153-29 
voluto: 153-40 
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volva akso: 133-37 
volvado de pretaĵo: 320-29 
volvado de pretaĵo: 320-44 
volvaĵkonuso: 305-40 
volvaĵo; helmvolvaĵo: 62-5 
volvaĵo: 318-31 
volvita kablo: 56-70 
volvobluzo; saronga bluzo: 36-22 
volvocilindroj: 321-14 
volvojupo; sarieca jupo: 36-46 
volvoringo: 318-46 
volvotiga ornamaĵo: 155-11 
VOR-indikilo (ĉiudirekta 
radiogvidilo) [VOR:  Very 
High Frequency Omnidirec-
tional Range]: 386-15 
vosta amaranto: 213-21 
vosta naĝilo: 182-10 
vosta naĝilo: 185-35 
vosta pikilo: 175-47 
vosta pozicilumo: 65-20 
vosta rado; vostrado: 64-27 
vosta rotoro; vosta helico: 68-4 
vosto: 225-38 
vosto: 241-21 
vosto: 241-52 
vosto: 241-54 
vosto: 241-63 
vosto: 241-67 
vosto: 241-72 
vosto: 241-80 
vosto: 241-85 
vostobazo: 225-34 
vostosegilo, trapeza segilo: 
273-60 
vostosegilo, trapeza segilo: 
279-73 
vostosegilo, trapeza segilo: 
287-27 
vostotufo: 224-7 

vostplumaro; vosto: 177-11 
vostrimeno: 226-34 
vostuma danco: 230-34 
vrako (baraĵo): 380-28 
vringaparato, rubaera vringilo: 
56-30 
vualo: 199-5 
vualporta knabineto; 
nuptoknabino: 199-24 
vulkana tofo (malpeza, 
pororiĉa vulkana rokaĵo): 12-8 
vulkanismo: 12-1 
vulpopelta ĉapo kun leda 
supraĵo: 42-20 
vulpopelta ĉapo kun 
orelŝirmiloj: 42-39 
vulvaj lipoj; vulvo; femina 
pudendo (fam:  buĥto): 23-102 
vundito; akcidentinto: 26-23 
vundo: 26-9 
vundohoko: 31-43 
vundoplastro (gluplastro): 349-33 
x-akso; abscisa akso: 170-2 
Xetra® logotipo*: 415-13 
y-akso; ordinata akso: 170-3 
Y-peco; ipsilon-tubo: 173-56 
Zap-klapo: 385-49 
zebro: 184-31 
zenito: 4-11 
zibelo: 185-19 
zigomo; vangosto: 19-14 
zigomo: 20-46 
zigurato (ŝtuparforma 
temploturo): 152-32 
zigzagornamaĵo; hundodenta 
ornamaŝo: 154-21 
zimbalono (frapataj kordoj) 
(33-35): 140-32 
zinio: 213-22 

zinklada bordero de 
kamentubo: 275-14 
zinkoplato: 159-52 
zipebla poŝo: 39-8 
zipo; fulmofermilo: 34-21 
zipo; fulmofermilo: 36-6 
zipo: 72-36 
zodiakaj simboloj: 4-56-67 
zombutonoj: 404-9 
zomobjektivo (variofokusa 
objektivo) kun kontinua 
fokusŝanĝo: 134-23 
zomobjektivo: 264-63 
zomobjektivo: 400-45 
zomobjektivo: 404-2 
zomregilo: 134-22 
zomselektilo: 269-48 
zonbuko: 36-70 
zonbuko: 85-47 
zono de danĝero: 2-50 
zono kun zonbuko kaj 
zonmufeto: 38-41 
zono; ĉirkaŭventra bandaĝo: 
128-23 
zono; vestozono: 36-72 
zono: 36-53 
zono: 85-46 
zontuko el homaj haroj: 160-38 
zontuko: 162-31 
Zoo; zoologia ĝardeno; 
bestĝardeno: 86 
zoomapo, priskriba tabulo: 86-12 
zostero: 196-56 
zuluo en danckostumo (37, 
38): 162-36 
zumilo: 280-5 
zummuŝo; blua viandomuŝo; 
verda viandomuŝo; kaliforo*: 
175-19 
zumturbo: 127-88

 



Ideoj por plivalorigo de via Bildvortaro!Ideoj por plivalorigo de via Bildvortaro!Ideoj por plivalorigo de via Bildvortaro!Ideoj por plivalorigo de via Bildvortaro!    
 
Se vi deziras plivalorigi vian Bildvortaron, bv. faru la ĉi-sube sugestitajn aldonojn. Temas pri 
pli ol cent aldonaj valoraj ligoj al PIV. (malgraŭ la indiko PIV2005 ili same validas por 
PIV2002). La referoj havas „aldonan valoron” ĉar la bildoj kiujn vi trovos en PIV estas pli 
kompletaj aŭ pli klaraj ol tiuj en la Bildvortaro.  
 
12: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: magmo 
19: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: korpo 
20: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: skeleto, birdo, mamulo, vertebrulo 
21: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: sangocirkulado, muskolo 
24: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: ĉelo, embrio, mejozo, mitozo, membrano 
34, 35, 37 kaj 38 kaj 42: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: vesto 
80: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: pumpilo  
106: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: biciklo, ciklo (motorciklo) 
141:  Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: muziko (instrumentoj) 
153: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: kolono 
167: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: operacio, simbolo 
170: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: funkcio 
173: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: Mendelevo (Tabelo de) 
175: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: insekto 
176: vidu ankaŭ PIV2005: heliko 
188: vidu ankaŭ PIV2005: ĉiroj, dekura, floro, folio, frukto, grimpoplantoj, infloresko, kaliko, 
korolo, radiko, semo 
189: substreku unuan literon de ĉiu el sekvontaj numeroj: 1, 9, 15, 30, 33, 38,  
46, 49, 53, 63, 67, 70 kaj adaptu 24: kapra saliko 
190: same por: 12, 20, 32, 39, 58, 61, 65, 69 kaj 1: blanka abio 
191: adaptu: 4 jasmeno 6 ligustro 10 viburno 15 magnolio 17 kenomelo 18 cidonio 19 bukso 
26 eglanterio 28 rozo 30 kornuso  (do, nur la substrekojn aldonu, nenion alian tuŝu!) 
192: substreku unuan literon: 5, 9, 16, 29, 30, 32 
193: substreku unuan literon: 5, 14 kampanulo 
194: substreku unuan literon: 10, 13, 17, 18 ekvizeto, 24, 25, 26 sileno, 27 
195: substreku unuan literon: 1 anemono, 2, 6 ajlo, 10, 14, drozero, dioneo, 15, 16 polipodio, 
17, 19, 23 vakcinio 
196: substreku unuan literon: 2, 14 genciano, 16, 23, 28, 32 akvokreso, 58 elodeo 
197: substreku unuan literon: 1, 2, 6 hiskiamo; 7 beladono, 8 
198: substreku unuan literon: 1, 2, 3 pipromento, 4, 6, 7, 8, 9 krizantemo, 11 plantago, 12, 14, 
15 opiopapavo, 17 
199: substreku unuan literon: 7, 13 askoj, 26 kaj 27 morĥelo, 30 lepioto 
200: substreku unuan literon: 1, 7, 11 ilekso, 16, 30 miristiko, 46, 51 pistako 
201: substreku unuan literon: 9, 29, 41 arakido, 60, 64 cipero 
202: substreku unuan literon: 9, 13, 23 citronarbo, oranĝo, pampelmuso, 36, 41 
Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: daktilo, oranĝo 
203: substreku unuan literon: 6, 8 sempervivo, 12, 19 nimfeo, 21, 22, 28, 29, 30, 34, 37 
204: substreku unuan literon: 8 
205: substreku unuan literon: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17 cipero 
209: substreku unuan literon: 1 pizo, 2, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 28-34, 29, 36 
laktuko, 38, 39, 40, 41, 42, 44 eruko 
210: substreku unuan literon: 1 satureo, 2 borago, 6, 8 koriandro, 11, 12 rosmareno, 13 salvio, 
14, 15 



211: substreku unuan literon: 3, 12, 22, 23, 54 
212: substreku unuan literon: 8, 41, 51 
213: substreku unuan literon: 2 penseo, 3 dafodilo, narciso, 6 dianto, 8 irido, 11, 12 lilio, 15 
rozo, 22, 23 dalio 
214: substreku unuan literon: 1, 2, 6 agrostemo, 7 krizantemo, 18, 26 konvolvulo, 28 hordeo, 
29, 33 
221: substreku unuan literon: 1, 8 grenfolio, 26, 29, 31, 38 
222: substreku unuan literon: 1 trifolio, 9, 15, 20, 26 lolo 
223: Aldonu: Pliaj rashundoj en PIV2005: barzojo, biglo, danhundo, grifono, labradora 
hundo, lanario, levrelo, Pekina hundo, pomerihundo, sangohundo, slugio, ŝpico, vulpohundo 
235: Aldonu: Vidu ankaŭ PIV2005: gajlo 
240: Aldonu: Vidu ankaŭ: PIV2005: fusilo 
262: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: horloĝo 
263: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: lenso 
264: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: mikroskopo 
273: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: rabotilo 
274: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: junto, truso 
279: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: krano (partoj akvokrano) 
287: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: borilo, vajco 
296: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: ŝraŭboj (kaj boltoj) 
297: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: mino, minejo 
306: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: centralo (nukleenergia) 
312: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: mino, minejo 
314: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: cirkelo 
339: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: risorto 
344: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: karoserio, panelo, stirejo 
369: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: ponto 
375: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: ŝipoj 
390: Aldonu: vidu ankaŭ PIV2005: piktogramoj 
  
Por aldoni pli fortan sciencan fundamenton mi konsilas aldoni, ekzemple per gluado de la ĉi-
suba tabelo sur la libera paĝo 17 de la Bildvortaro, jenan liston: 
  

Gravaj Tabuloj en PIV Gravaj Tabuloj en PIV Gravaj Tabuloj en PIV Gravaj Tabuloj en PIV –––– Temoj Temoj Temoj Temoj    PaPaPaPaĝoĝoĝoĝo    

Eraoj – Tempo: Geologiaj tempoj 
Paleontologio kaj historia geologio 
Sistematiko: Taksonomiaj unuoj 
Kladogeneza arbo de la vivuloj (i.a. eŭkariotoj) 
Kladogeneza arbo: Regno de la Plantoj 
Kladogeneza arbo de la metazooj 
Kladogeneza arbo de la protozooj 
Kladogeneza arbo de la prokariotoj 

1143 
  832 
1047 
1241 
  883 
1255 
1254 
  924 

 


