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Af Afrika Kasp. more Kaspické more priepl. prieplav

afrik. afrikánčina kašm. kašmírčina pr. rez. prírodná rezervácia

alb. albánčina katal. katalánčina r. rieka

amh. amharčina kazaš. kazaština ram. rameno

angl. angličtina keč. kečuánčina rétor. rétorománčina

Ant Antarktída kirg. kirgizština rez. rezervácia

A.o., Atlant. oc. Atlantický oceán kirib. kiribatčina r. priepl. riečny prieplav

arab. arabčina KĽDR

Kórejská ľudovodemokratická 

republika rum. rumunčina

arm. arménčina kmér. kmérčina ruš. ruština

Au–Oc Austrália a Oceániakont. kontinent s severná zemepisná šírka

Áz Ázia kotl. kotlina SA Severná a Stredná Amerika

azerb. azerbajdžančina kór. kórejčina sinh. sinhalčina

barm. barmčina kreol. kreolčina S.ľ.o., Sev. ľad. oc.Severný ľadový oceán

beng. bengálčina kurd. kurdčina slovin. slovinčina

blr. bieloruština l. srb. lužická srbčina somál. somálčina

bulh. bulharčina ľad. ľadovec srb. srbčina

č.m. časť mesta laoš. laoština Stredoz. m. Stredozemné more

Čier. more Čierne more latin. latinčina swah. swahilčina

češ. čeština litov. litovčina swazij. swazijčina

čín. čínština lotyš. lotyština šp. španielčina

dán. dánčina m. mesto švéd. švédčina

daríj. daríjčina maced. macedónčina tadž. tadžičtina

div. divehi maď. maďarčina tal. taliančina

dzon. dzongkha malaj. malajčina tamil. tamilčina

est. estónčina malgaš. malgaština thaj. thajčina

Eu Európa moč. močiar tib. tibetčina

faer. faerčina mold. moldavčina ties. tiesňava

fidž. fidžijčina mong. mongolčina T.o., Tichý oc. Tichý oceán

filip. filipínčina nem. nemčina tun. tunel
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fín. fínčina nep. nepálčina tur. turečtina

fr. francúzština níž. nížina turkm. turkménčina

gr. gréčtina nór. nórčina ÚGKK SR

Úrad geodézie, kartografie a 

katastra Slovenskej republiky

grón. grónčina o. ostrov ujg. ujgurčina

gruz. gruzínčina obl. oblasť ukr. ukrajinčina

hebr. hebrejčina OSN Organizácia Spojených národov urd. urdčina

hind. hindčina o-vy ostrovy úz. územie

hol. holandčina pan. panva uzb. uzbečtina

ch. chorvátčina pašt. paštčina úž. úžina

indon. indonézština perz. perzština v východná zemepisná šírka

I.o., Ind. oc. Indický oceán pl. pleso, plesá vdp. vodopád

ír. írčina pobr. pobrežie vietn. vietnamčina

isl. islandčina poh. pohorie v. n. vodná nádrž

j južná zemepisná šírkapol. polostrov z západná zemepisná dĺžka

JA Južná Amerika poľ. poľština zál. záliv

jap. japončina port. portugalčina zát. zátoka

jask. jaskyňa pr. priesmyk zrúc. zrúcanina

jaz. jazero prel. preliačina

Juhočín. more Juhočínske more priel. prieliv


