abdominal cavity dutina břišní
ability schopnost
abiotic abiotický
absorb vstřebávat
absorption vstřebávání
acacia akácie
acceleration zrychlení
accessory pomocný
accessory nerve nerv přídatný
accommodation akomodace
acetic fermentation kvašení octové
acicular foliage leaf jehlice
acidic kyselý
acorn žalud
acquired immunity imunita získaná
acurvy skorbut
acute akutní
adapt to přizpůsobovat
adaptation přizpůsobení
adenocyte buňka žlázová
adhesive lepkavý
adipose tukový
adipose tissue tkáň tuková,vazivo tukové
adrenal glands nadledvinky
adrenalin adrenalin
adult dospělý,imago
adult stage dospělost
adventitious adventivní
adventitious bud pupen náhradní
adventitious root kořen náhradní
aerenchyma pletivo vzdušné
aerial nadzemní
aerial root kořen vzdušný
aerial tissue pletivo nepravé
aerobe aerob
aerobic fermentation kvašení aerobní
agave century plant agáve americká
agglutinate aglutinovat
agglutination aglutinace
agglutinin aglutinin
agglutinogen aglutinogén
agricultural zemědělský
air vzduch,vzdušný
air chamber komůrka vzduchová
air sacs plicní vaky
air space komůrka vzduchová
alanine alanin
albinism albinismus
albumin albumin
alcaline zásaditý
alcohol alkohol
alcoholic fermentation kvašení alkoholové
algae řasy
alimentary canal trubice trávicí,ústrojí zažívací
aliquot alikvotní
alkaloid alkaloid

allantoic allantoický
allantois allantois
allogamy allogamie
alluvial aluviální
almond mandloň
alternate střídavý
alternate leaf list střídavý
alternating střídavý
alternation of generations metageneze
alveolar sac sklípek plicní
alveolus alveolus,jamka
amaryllis family amarylkovité
amber jantar
amino-acid kyselina aminová
amitosis amitóza
amnion amnion
amniotic cavity dutina amniová
amniotic fluid tekutina amniová,voda plodová
amniotic sac amnion
amoeba améba,amébovitý
amoebaean dysentery úplavice amébová
amoeboid movement pohyb amébovitý
amorphous amorfní
amount množství
amphibian obojživelník
amylaceous škrobovitý
amylase amyláza
amyloplast amyloplast
anabiosis anabióza
anabolism anabolismus
anaconda anakonda
anaemia anemie
anaerobe anaerob
anaerobic anaerobní
anaerobic fermentation kvašení anaerobní
anaesthesia anestézie
anaesthetic anestetikum
analysis analýza
anamniota anamnia
anaphase anafáze
anastigmatic anastigmatický
anatomy anatomie
anatoxin anatoxin
androecium androeceum
androgen androgen
anemophilous větrosnubný
aneurin thiamin
angiosperms rostliny krytosemenné
animal zvíře,zvířecí,živočich,živočišný
animal cell buňka živočišná
animal kingdom říše živočišná
animal physiology fyziologie živočichů
animal pole pól animální
animal starch glykogen
anisogamete anizogameta
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anisogamy anizogamie

ascomycetes houby vřeckovýtrusné
ascospore askospora
ascus vřecko
asexual nepohlavní
asexual generation generace nepohlavní
asexual reproduction rozmnožování nepohlavní
ash-tree jasan
ass osel
assimilate asimilovat
assimilation asimilace,zažívání
assimilative pigment pigment asimilační
assimilative tissue pletivo asimilační
association společenstvo
assume předpokládat
asterias hvězdice
asthenic astenický
asymmetric nesouměrný
asymmetry nesouměrnost
atlas atlas
atrium předsíň
atrophied odumřelý
attach to připojovat
audition sluch
auditory sluchový
auditory nerve nerv sluchový
auditory organ orgán sluchu
auditory ossicle kůstka sluchová
auricle boltec
autogamy samooplození
autotrophic autotrofní
auxiliary pomocný
auxin auxin
avitaminosis avitaminóza
axil úžlabí
axillary úžlabní
axillary bud pupen úžlabní
axis osa
axis-cylinder neurit
axon neurit
baccate fruit bobule
bacillary bacilární
bacillus bacil
back zadní,zpětný
back-cross křížení zpětné
backbone páteř
bacteria bakterie
bacterial bakteriální
bacterial cell buňka bakteriální
bactericidal baktericidní
bacteriological bakteriologický
bacteriologist bakteriolog
bacteriology bakteriologie
bacteriophage bakteriofág
Bactrian camel velbloud dvouhrbý
bad odour zápach
ball koule

anisolecithal egg vajíčko anisolecitální
anisotropic anizotropní
anisotropy anizotropie
annelid worms annelida
annelida annelida
annual bylina jednoletá,jednoletý
annual ring letokruh
ant mravenec
antbear mravenečník
antebrachium předloktí
antelope antilopa
antenna tykadlo
anterior přední
anterior root kořen přední
anther prašník
antherid pelatka
anthocyanin antokyan
anthozoa koráli
anthropoid ape lidoop
anthropoid apes opice antropoidní
anthropology antropologie
antibiotic antibiotikum
antibody protilátka
antidote protijed
antigen antigen
antipodal cells buňky protistojné
antipoison protijed
antisepsis antisepse
antiseptical antiseptický
antitetanic protitetanový
antitoxin antitoxin
anus otvor řitní
anvil kovadlinka
aorta aorta
ape-mans opice antropoidní
aperture otvor
apex vrchol
appearance vzhled
apple-tree jabloň
aquaduct of Sylvius kanálek Sylviův
Arabian camel velbloud jednohrbý
archaean prahory
archegonium zárodečník
arm rameno
armadillo pásovec
aromatic vonný
arteriotony tlak krevní
artery tepna
arthropoda členovci
articular kloubní
articular capsule pouzdro kloubní
artificial crossing křížení umělé
artiodactylous animals sudokopytníci
ascaris škrkavka
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bamboo bambus,bambusový
banana banánovník
band pruh
banded pruhovaný
bare nahý
bark kůra
barley ječmen
barnyard chicken kur domácí
basal body tělísko basální
basal corpuscle tělísko basální
basic zásaditý
basidiomycetes houby stopkovýtrusné
basidiospore basidiospora
basidium basidie
bast lýko
bastard kříženec,míšenec
bats letouni
be born rodit se
be in contact dotýkat se
beak zobák
bean fazol
bean-shaped ledvinovitý
bear medvěd;,rodit
beard vous
beast zvíře
beat tep
beech buk
beech family bukovité
beet řepa cukrová
beetle brouk
behind zadní
belly břicho
belong to náležet
berry bobule
beste šelma
bicuspid valve chlopeň dvojcípá
biennial bylina dvouletá,dvouletý
bilateral bilaterální
bile žluč
bile duct žlučovod
bilharziasis bilharzióza
bilharziosis bilharzióza
bill zobák
binary fission dělení přehrádečné
biocenosis biocenóza
biological biologický
biological control biologický boj
biological equilibration biologická rovnováha
biologist biolog
biology biologie
biosphere biosféra
biotope biotop
birch bříza
bird ptačí,pták
bird egg vejce ptačí
birth narození,porod

bitter hořký
black smallpox neštovice pravé
bladder měchýř
blastocoel blastocoel
blastoderm blastoderm
blastodermic layer list zárodečný
blastomere blastomera
blastopore blastoporus
blastula blastula
bleeding krvácení
blepharoplast blefaroplast
blind gut střevo slepé
blind spot skvrna slepá
blindness slepota
blood krev,krevní
blood cell krvinka
blood circulation oběh krevní
blood clotting srážlivost
blood coagulatability srážlivost
blood corpuscle krvinka
blood disk destička krevní
blood picture krevní obraz
blood pressure tlak krevní
blood serum krevní sérum
blood transfusion transfúze
blood-group krevní skupina
blood-plasma plazma krevní
blood-platelet destička krevní
blood-stream oběh krevní
blood-suckers pijavky
bloom kvést
blue algae sinice
body tělesný,těleso,tělo
body-cell buňka tělní
bog moss rašeliník
bombyx bourec
bone kost,kostěný,kostní,kůstka
bone marrow dřeň kostní,morek
bone organic matrix osein
bony kostnatý
bony fishes ryby kostnaté
bordered pit dvojtečka
botanic botanický
botany botanika
both obojí
Bowmann's capsule váček Bowmannův
brachium rameno
bractea listen
brain mozek,mozek velký
branch rozvětvovat se,větev,větvit se
branched rozvětvený
branchial žaberní
branchial respiration dýchání žaberní
branchiferous žaberní
break praskat
break down rozštěpovat se,štěpit se
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