Lingvistika – valodniecība
Audiovizuālās ierīces - dod iespēju vienlaikus reproducēt attēlu un skaņu
Apropriācija - piesavināšanās, iegūšana savā īpašumā
Sintēze - sengrieķu synthesis - savienošana, sakārtošana, sakārtojums
Patēriņa preces - veido daļu no saimnieciskajām precēm, kuru skaitā ir visas preces, kas noder
saimnieciskā subjekta personisko vajadzību apmierināšānai (pārtika, apģērbs, mājoklis)
Kapitāla preces - investīcijas
Konvencijas - latīņu conventio - vienošanās, līgums
Ģeoloģiski veidojumi - klintis, ieži, alas, gravas, avoti, dižakmeņi un savdabīgas reljefa formas
Materiālisms - izturēšanās pret īstenību tikai no izdevīguma, labuma, praktiskuma viedokļa
Metafiziska - filozofijas nozare, kas meklē pirmpamatus un pirmelementus, izteikdama atziņas,
kas neizriet no zinātņu konstatējumiem.
Aglomerācija - angļu agglomeration, latīņu agglomerare - pievienot, uzkrāt
Topogrāfija – ģeodēzijas un kartogrāfijas nozare, kas izstrādā metodes, kā veikt ģeodēzisko
mērīšanu, lai sastādītu Zemes virsmas topogrāfiskās kartes un plānus
Dogmatisms - nekritisks domāšanas veids, kura pamatā ir dogmas, nemainīga attieksme pret
parādībām, problēmām u. tml
Endogēns - tāds, ko izraisījuši iekšēji cēloņi
Megalītiskās liecības - senas neolīta un agrā bronzas laikmeta celtnes no milzīgiem akmeņiem
(kapenes, svētnīcas u. tml.).
Patrimonijs - mantots īpašums
Ego - viens no cilvēka psihes komponentiem; Es — centrs, pamats, ap kuru notiek visi procesi
Holistisks - visaptverošs
Asimilācija - kādas tautas saplūšana ar citu tautu, pārņemot tās valodu un kultūru
Homogēns - viendabīgs, ar vienādu uzbūvi
Kopiena - savienība

Empīriskā pieeja – pieeja, kas ir pamatota ar pieredzi, izriet no pieredzes
Flagmanis - jūras karaflotes augstākā sastāva virsnieks, kas komandē karakuģu vienību (brigādi,
eskadru u. tml.).
Paneiropas ūnija - kustība par vienotu Eiropu, kas gadu gaitā vairākkārt devusi impulsus
Eiropas vienotības nostiprināšanai, uzsverot, ka Eiropas politikai jābūt orientētai uz vienotību, kā
politiskajā, tā ekonomiskajā un kultūras jomā.
Kvotas - kādas parādības pieļaujamā vai atļautā norma
Meliorācija - zemes uzlabošanas pasākumi — augsnes mitruma regulēšana, pārpurvotu vietu
nosusināšana, augsnes erozijas novēršana, krūmu novākšana, virsmas līdzināšana u. tml
Diversificēšana – dalīšana, atšķiršana
Revīzija - pārbaude
Marginalizācija - process, ko rada dažādu faktoru mijiedarbība, kā rezultātā tiek pārtrauktas
attiecīgajam zemes izmantošanas veidam raksturīgie saimniekošanas veidi (lauksaimniecība,
mežsaimniecība, būvniecība, tūrisms, derīgo izrakteņu ieguve), lai būtu iespējams pastāvēt
esošajos sociāli ekonomiskajos apstākļos.
Monumentāls - milzīgs, varens, dižens; ļoti nozīmīgs
Kartogrāfija - Zinātnes un prakses nozare, mācība par kartēm, to sastādīšanas metodēm un
izmantošanu
Antropoloģija - zinātne par cilvēku, šī jēdziena visplašākajā nozīmē
Dzīvnieku etoloģija - zinātņu komplekss, kas pētī dzīvnieku izturēšanos — dažādu sugu
indivīdu izturēšanās specifiku, dzīvnieku sazināšanos, grupu veidošanos u. tml.

