aerenchyma pletivo vzdušné
abdomen zadeček
abies jedle
absorptio vstřebávání
acari roztoči
accessorius pomocný
acciptriformes dravci
accomodatio akomodace
adaptatio přizpůsobení
adenocyptum buňka žlázová
adipositas obezita
adiposus tukový
adrenalinum adrenalin
adultus dospělý
adventicius adventivní
aerobion aerob
agave americana agáve americká
agglutinatio aglutinace
agglutininum aglutinin
agglutinogenum aglutinogen
agrestis polní
ala křídlo
alaninum alanin
albinismus albinismus
albuminum albumin
alcaloida alkaloid
algae řasy
allantois allantois
allelum alela
allium cibule
allogamia allogamie
alternatus střídavý
alveolus alveolus, jamka
alveolus pulmonum sklípek plicní
amarus hořký
amaurosis slepota
amentum jehněda
amitosis amitóza
amnion amnion
amoeba améba
amphibia obojživelník
amygdalus mandloň
amylum škrob
anabiosis anabióza
anabolismus anabolismus
anaemia anemie
anaerobium anaerob
anaesthesia anestézie, narkóza
anaestheticum anestetikum
analysis analýza
ananas ananas
anaphasis anafáze
anas kachna
anatomie anatomie
anatoxinum anatoxin
androeceum androeceum

androgenum androgén
anemophilus větrosnubný
aneurinum thiamín
angiospermae rostliny krytosemenné
anguilla úhoř
animal zvíře, živočich
animalis říše živočišná, živočišný
annelida annelida
annulus annotinus letokruh
annuus jednoletý
anoplura veš
anser husa
antebrachium předloktí
antenna tykadlo
anthera prašník
antheridium pelatka
anthozoa korál (i)
anthropoidea opice antropoidní
anthropologia antropologie
antibioticum antibiotikum
antibrachium předloktí
anticorpus protilátka
antigenum antigén
antisepsis antisepse
antitoxinum antitoxin
anura žába
anus otvor řitní
apex vrchol
aphanobionta viry
apicalis vrcholový
apis mellifera včela medonosná
apparatus digestorius orgány trávicí
aptenodytes tučňák
apteryx australis kivi novozélandský
aqua voda
aquaeductus Sylvii kanálek Sylviův
aquatilis vodní
aquilla orel
arachis hypogaea podzemnice olejná
aranea pavouk
arbor strom
archegonium zárodečník
armus rameno
aromaticus vonný
arteria tepna
arterotonia tlak krevní
arthropoda arthropoda
articulatio kloub
artiodactyla sudokopytníci
ascaris ascaris
ascus vřecko
assimilatio asimilace, zažívání
astacus rak
asteraceae hvězdicovité
asterias hvězdice
atlas atlas
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atrium předsíň
auditio sluch
auricula boltec
auris ucho
auris externa ucho vnější
auris interna ucho vnitřní
auris media středoušní, ucho střední
autura šev
aves pták
avis pták
avitaminosis avitaminóza
axilla úžlabí
axillaris úžlabní
axis osa
axon neurit
bacca nuculana bobule
bacillariophyta rozsivky
bacillus bacil
bacterialis bakteriální
bactericidus baktericidní
bacteriologia bakteriologie
bacteriologus bakteriolog
bacteriophagum bakteriofág
balaena velryba
bambusa bambus
basidiospora basidiospora
basidium basidie
bestia šelma
beta vulgaris řepa cukrová
betula bříza
biennis dvouletý
bilateralis bilaterální
biologia biologie
blastoporus blastoporus
blastula blastula
blattaria šváb
blattodea šváb
bombus čmelák
bombyx mori bourec morušový
bos kráva
botanica botanika
brachium rameno
bractea listen
brancheae žábry
brassica zelí
brassica napus řepka olejná
brassicaceae brukvovité
bronchiola průdušinka
bronchus průduška
bryophyta mechorosty
bulbus cibule
caecitas slepota
caecitas nocturna hemeralopia šeroslepota
caementum tmel zubní
calamus brk
caliculus gustatorius tělísko chuťové

callus pletivo hojivé
calyptra čepička
calyx kalich
cambium pletivo mízní
camelus velbloud
camelus bactrianus velbloud dvouhrbý
camelus dromedarius velbloud jednohrbý
campanula zvonek
campestris polní
canalis kanál
canalis medullae spinalis kanál míšní
canalis vertebralis kanál páteřní
cancer rakovina
canis pes
cannabis konopí
capillus vlas
capitulum palice, úbor
capra koza
capsicum paprika
capsula pouzdro, tobolka
capsula articularis pouzdro kloubní
capsula glomeruli váček Bowmannův
caput hlava
carapax krunýř
carcinoma rakovina
carcinus krab
carnivora šelmy
carnosus dužnatý
carpellum plodolist
carpus zápěstí
cartilago chrupavka
carum kmín
caryolympha šťáva jaderná
caryopsis obilka
catabolismus katabolismus
caulis lodyha, stonek
caulom stonek
cavum dutina
cavum abdominalis dutina břišní
cavum auris medise dutina středoušní
cavum nasi dutina nosní
cavum oris dutina ústní
cavum thoracis dutina hrudní
cavus dutý
cedrus cedr
cellula buňka
cellula epidermalis buňka pokožková
cellula epithelialis buňka epiteliální
cellula inclusiva buňka svěrací
cellula matricalis buňka mateřská
cellula mucipara buňka slizniční
cellula musculosa buňka svalová
cellula primordialis buňka terminální
cellula sanguinis krvinka
cellula somatica buňka tělní
cellula susinens buňka podpůrná
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