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Abonament radiowo-telewizyjny 

Afisz polityczny 

Air de cour 

Ankyloceratidy 

Architektura krzyżowców 

Architektura libańska 

Aucellina 

Biegacz Ulrichiego 

Bitwa pod Atlantą (1864) 

Budownictwo wielorodzinne 

Chemostratygrafia 

Cyfrowi tubylcy 

Datowanie termoluminescencyjne 

Dekrety 

Demokracja nieliberalna 

Denerwacja nerek 

Dramat (gatunek literacki) 

Ekonomiczna analiza prawa 

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją 
European Travel Information and Authorisation System 

Europejska Klasyfikacja Działalności 

Filmowcy duńscy 

Fiordy 

Flet basowy 

Formacja dudziniecka 

Formacja krośnieńska 

Georadar 

Granodioryt 

Gry i zabawki 

Hapax legomenon 

Heparanaza 

Herstory 

Historyzm (styl) 

Imatynib 

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego 

Inwestycje w infrastrukturę techniczną 
Język dogoński 

Kanon literatury 
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Katalog medali 

Koryto rzeczne 

Kościół Matki Boskiej Gromnicznej (Lwów) 

Kościół św. Piotra i Pawła (Rąbiń) 
Krażące komórki nowotworowe 

Krytyka feministyczna 

Literatura popularna 

Literatura sudańska 

Litewski język migowy 

Lopha staufferi 

Ława przysięgłych 

Łotewski język migowy 

Magnetostratygrafia 

Makatka kuchenna 

Malajowie 

Matonia braunii 

Meteoryt Morasko 

Metoda termoluminescencyjna 

Międzynarodowa Nagroda im. Zbigniewa Herberta 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21 lutego) 

Mikrofacja 

Muzyka na chór mieszany i flet basowy 

Muzyka na chór mieszany i zespół instrumentów perkusyjnych 

Muzyka na duet wokalny, chór mieszany i orkiestrę 
Muzyka na flet prosty i zespół instrumentalny 

Muzyka na fortepian, klarnet, fagot i wiolonczelę 
Muzyka na fortepian, perkusję i kontrabas 

Muzyka na głos, flet i fortepian 

Muzyka na głos i chór mieszany a cappella 

Muzyka na głos i fisharmonię 
Muzyka na głos, klarnet i fortepian 

Muzyka na głos, klarnet i gitarę 
Muzyka na głos niski, chór mieszany i orkiestrę kameralną 
Muzyka na głos niski, chór żeński i orkiestrę 
Muzyka na głos średni, chór mieszany i organy 

Muzyka na głos wysoki, chór mieszany i organy 

Muzyka na głos wysoki, róg i orkiestrę smyczkową 
Muzyka na głos wysoki, wiolonczelę i fortepian 

Muzyka na głosy solowe, chór mieszany i organy 

Muzyka na głosy solowe i chór mieszany a cappella 

Muzyka na klarnet i kontrabas 

Muzyka na klawesyn i fortepian 

Muzyka na kwartet wokalny, chór mieszany i orkiestrę 
Muzyka na kwartet wokalny i fortepian 

Muzyka na kwartet wokalny i organy 

Muzyka na obój i akordeon 

Muzyka na obój, klarnet i orkiestrę smyczkową 
Muzyka na obój miłosny i fortepian 

Muzyka na saksofon i kontrabas 

Muzyka na saksofon, perkusję i gitarę 
Muzyka na skrzypce (skrzypce (2)), wiolonczelę i basso continuo 
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Mylonityzacja 

Nadzwyczajne obostrzenie kary 

Nagroda "Nowych Książek" 

NEET 

Neuropatia 

Nowa fala (muzyka) 

Nu jazz 

Obszar alimentacyjny 

Ochrona obiektów 

Oniryzm 

Operatorzy filmowi duńscy 

Opłata reklamowa 

Orliki (sport) 

Ostre zapalenie trzustki 

Paleoekologia 

Pałac w Racocie 

Partycypacja polityczna 

Passepied 

Pielęgniarstwo onkologiczne 

Placenticeras 

Playa (geomorfologia) 

Pliki i bazy danych 

Polimorfizm genetyczny 

Pomnik Pamięci Ofiar Sybiru (Podgórze) 

Post Daniela 

Powieść poetycka 

Powstanie hamburskie (1923) 

Prace badawczo-rozwojowe 

Prawo telekomunikacyjne 

Prionocycloceras 

Protokoły 

Przemianowanie miasta 

Przemysł wapienniczy 

Przyzwojak 

Publikacje brajlowskie 

Ramienionogi bezzawiasowe 

Rokietnik pospolity 

Samotka czerwonawa 

Scenografowie norwescy 

Sedymentologia 

Standardy i procedury medyczne 

Strona (językoznawstwo) 

Struktury sedymentacyjne 

Sztuka omańska 

Środowisko sedymentacji 

Talavera aperta 

Tancerze brazylijscy 

Teatr omański 

Tektonika synsedymentacyjna 

Testy skórne 

Thanatus atratus 
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Traktat w Küczük Kajnardży (1774) 

Transplantologia 

Turystyka etniczna 

Turystyka naukowa 

Tydzień 

Ulica Limanowskiego (Łódź) 
Ulica Wojska Polskiego (Łódź) 
Uskok (geologia) 

Walki o przyczółek janowiecki (1944) 

Warhammer 40.000 (świat fikcyjny) 

Wartość odżywcza 

Wiatrołom 

Wody przybrzeżne 

Wojna partyzancka w Irlandii (1919-1921) 

Wpływ (politologia) 

Wybory prezydenckie we Francji (2017) 

Wypadanie odbytnicy 

Zapalenie błony śluzowej żołądka 

Zespół antyfosfolipidowy 

Zielone miejsca pracy 

Złote runo 

Zygastrocarcinus tricki 

 


