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Administracja • Prawo. Administracja 
Administracja • Socjologia. Usługi. Organizacja i zarządzanie. Administracja. Transport 
Administracja • Socjologia. Usługi. Organizacja i zarządzanie. Administracja. Transport (Słownictwo) 
Administracji • Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle 

Architektura 

Adresowania • Maszyny do pisania, urządzenia do dyktowania. maszyny do adresowania, maszyny do otwierania listów, maszyny do składania 
listów, maszyny frankujące, taśmy oraz inne wyposażenie maszyn itp. 

Aerozoli • Pojemniki do aerozoli 
Akcesoria • Akcesoria budowlane 
Akredytacja • Akredytacja laboratoriów oraz programy auditu i auditowanie 
Akumulatorów • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 

elektryczne do zwalczania owadów, zapalarki, zapałki, spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp. 
Akustycznych • Akustyka i pomiary zjawisk akustycznych 
Akustycznych • Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne 
Akustyka • Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdżwiękowa 
Akustyka • Akustyka i pomiary zjawisk akustycznych 
Akustyki • Inne normy dotyczące akustyki 
Akwarium • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 

elektryczne do zwalczania owadów, zapalarki, zapałki, spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp. 
Alarmowe • Systemy alarmowe i ostrzegawcze 
Alarmowe • Systemy przeciwwłamaniowe alarmowe i ostrzegawcze 
Alarmowe • Usługi ochroniarskie, procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe, materiały i wyposażenie odporne na włamania, 

materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 
Aldehydy • Aldehydy i ketony 
Alifatyczne • Węglowodory alifatyczne 
Alkohole • Alkohole. Etery 
Alkoholomierze • Gęstościomierze. alkoholomierze itp. 
Alkoholowe • Napoje alkoholowe 
Alpinistyczne • Wyposażenie alpinistyczne, do gry w piłkę nożną, tenisa, pływania, nurkowania itp. 
Alternatywne • Systemy turbin wiatrowych i inne alternatywne żródla energii 
Aluminiowe • Kondensatory aluminiowe elektrolityczne 
Aluminium • Aluminium [lotnictwo i kosmonautyka] 
Aluminium • Aluminium i stopy aluminium 
Aluminium • Materiały do produkcji aluminium 
Aluminium • Rudy aluminium 
Aluminium • Wyroby z aluminium 
Amortyzujące • Obwoluty, papier, taśmy, folie metalowe, sznurki, wkładki uszczelniające, wkładki amortyzujące itp. 
Analityczna • Chemia analityczna 
Analityczna • Chemia analityczna. Zagadnienia ogólne 
Analitycznej • Inne normy dotyczące chemii analitycznej 
Analiz • Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych 
Analiza • Analiza chemiczna 
Analiza • Analiza chemiczna metali 
Analiza • Analiza gazów 
Analiza • Analiza sensoryczna 
Analiza • Analiza sitowa. Przesiewanie 
Analiza • Analiza spektrofotometryczna i chromatograficzna 
Analiza • Gleboznawstwo i analiza gleby 
Analiza • Klasyfikacja, znakowanie, pobieranie próbek, analiza chemiczna itp. [surówka, żeliwo, stal] 
Analiza • Klasyfikacja, znakowanie, pobieranie próbek, analiza chemiczna itp. [żelazostopy] 
Analiza • Klasyfikacja, znakowanie, pobieranie próbek, analiza chemiczna itp. [metale nieżelazne] 
Analiza • Toksykologia, biokompatybilność, ocena biologiczna, systemy do diagnostyki in-vitro, kontrola dopingowa, analiza krwi, moczu itp. 
Analiza • Zarządzanie pracami projektowymi, analiza wartości itp. [organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami] 
Analizy • Fizykochemiczne metody analizy 
Analogowe • Mikroukłady elektroniczne, mikrostruktury logiczne i analogowe 
Anestezji • Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory) 
Anodyzowanie • Anodyzowanie, powłoki konwersyjne, natryskiwanie termiczne itp. 
Anteny • Anteny 
Antykoncepcyjne • Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne 
Antyseptyczne • Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne 
Antywibracyjna • Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna 
Antywłamaniowe • Usługi ochroniarskie, procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe, materiały i wyposażenie odporne 

na włamania, materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 
Aparatura • Aparatura dla przemysłu chemicznego 
Aparatura • Aparatura dla przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne 
Aparatura • Aparatura do pomiaru objętości i pomiary [przemysł naftowy i gazowy] 
Aparatura • Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory) 
Aparatura • Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem 
Aparatura • Aparatura łączeniowa i sterownicza 
Aparatura • Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa 
Aparatura • Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa 
Aparatura • Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne 
Aparatura • Aparatura łączeniowa i sterownicza zamknięta 
Aparatura • Aparatura sterownicza do użytku domowego 
Aparatura • Inna aparatura dla przemysłu chemicznego 
Aparatura • Inna aparatura łączeniowa i sterownicza 
Aparatura • Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca 
Aparatura • Sprzęt do badań: aparatura przemysłowa do radiografii rentgenowskiej i gamma, defektoskopy penetracyjne itp. 
Aparaty • Aparaty słuchowe i mierniki poziomu dżwięku 
Aplikacje • Aplikacje wielowarstwowe [OSI] 
Aplikacyjna • Warstwa aplikacyjna [OSI] 
Aramidowe • Materiały aramidowe 
Architektura • Systemy do przetwarzania tekstu, komunikacja tekstowa, prezentacja tekstu, architektura dokumentów biurowych (ODA) itp. 
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Archiwistyka 

01. 140.20 
83.140.20 
83. 140. 10 
71.080. 15 
97.160 
97. 180 

93 080 20 
91.100.50 
91.010.20 
35.020 
91.010.1 o 
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33 040 
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91.010.99 
33.100.99 
03 120 01 
33.030 
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07.040 
29.260.20 
13.040.20 
87.080 
33. 160.99 
35.040 

33.160.30 
33160 01 
33. 160 
33 
01.040.33 
13.140 
33.160 
33.160.99 
33 160.01 
13 020 10 
03.120.20 
03.120.20 
33.170 
33.160 
43.080.20 
25.220.40 
55.230 
35.240.40 
35.240.50 
35.240.30 
91.140.50 
91.160.10 
71.080.30 
19 
19.080 
19.060 
77.040.10 
77.040 
77.040.01 
19.100 
77.040 20 
01.040.19 
19.040 
77.040.99 
25.160.40 
13.060.70 
13.060.60 
13.080 05 
43.020 
13.060.45 
13.060.50 
29.020 

67.050 
17.140 
19.040 
19.060 
19.080 
19.100 
43. 180 
03.100.40 
19.020 
35.240.40 

Archiwistyka • Dokumentacja, bibliotekarstwo i archiwistyka 
Arkusze • Arkusze laminowane [wyroby z gumy i tworzyw sz1ucznych] 
Arkusze • Folie i arkusze [wyroby z gumy i tworzyw sztucznych] 
Aromatyczne • Węglowodory aromatyczne 
Artykuły • Kołdry, koce. artykuły pościelowe 
Artykuły • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 

elektryczne do zwalczania owadów, zapalarki, zapałki, spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp. 
Asfalty • Asfalty, nawierzchnie drogowe itp. 
Asfalty • Geomembrany, asfalty budowlane itp. 
Aspekty • Aspekty kontraktowe [budownictwo] 
Aspekty • Aspekty ogólne dotyczące urządzeń IT 
Aspekty • Aspekty prawne [budownictwo] 
Aspekty • Aspekty prawne i zarządzanie ryzykiem [organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami] 
Aspekty • Aspekty rolnicze dotyczące gleby i ponownego użycia materiałów glebowych 
Aspekty • Aspekty sieci (systemu) [telekomunikacja] 
Aspekty • Aspekty techniczne [budownictwo] 
Aspekty • Aspekty telekomunikacyjne wyceny i fakturowania rozmów (biling) 
Aspekty • Inne aspekty [budownictwo] 
Aspekty • Inne aspekty dotyczące EMC 
Aspekty • Podstawowe aspekty związane z nieuszkadzalnością i obslugiwalnością 
Aspekty • Usługi dodatkowe, aspekty usług [telekomunikacja] 
Aspekty • Zagadnienia ogólne dotyczące przyrządów pomiarowych, szeregi liczb normalnych, wzorce miar, aspekty ogólne dotyczące 

materiałów wzorcowych itp. 
Astronomia • Astronomia. Geodezja. Geografia 
Atmosfer • Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem 
Atmosferyczne • Powietrze atmosferyczne 
Atramenty • Tusze. atramenty. Farby drukarskie 
Audio • Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne 
Audio • Kodowanie informacji audio, wideo. multimedialnych i hipermedialnych, informatyczne techniki zabezpieczeń, szyfrowanie, kodowanie 

kreskowe itp. 
Audio • Systemy audio 
Audio • Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne 
Audio • Technika audio, wideo i audiowizualna 
Audio • Telekomunikacja. Technika audio i wideo 
Audio • Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo) 
Audiometria • Audiometria 
Audiowizualna • Technika audio, wideo i audiowizualna 
Audiowizualne • Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne 
Audiowizualne • Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne 
Audi! • Systemy zarządzania środowiskowego (EMS), certyfikacja i audi! 
Auditowanie • Akredy1acja laboratoriów oraz programy auditu i auditowanie 
Auditu • Akredy1acja laboratoriów oraz programy auditu i auditowanie 
Audycji • Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych 
Audycji • Urządzenia do nadawania audycji radiowych i telewizyjnych 
Autobusy • Autobusy 
Autokatalityczne • Powłoki elektrolityczne, powłoki katodowe, powłoki autokatalityczne itp. 
Automaty • Maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające 
Automatyczne • Automatyczne urządzenia bankowe 
Automatyczne • Projektowanie automatyczne [technika informatyczna] 
Automatycznego • Znormalizowany uogólniony język znaków (SGML), urządzenia do automatycznego tłumaczenia itp. 
Awaryjne • Liczniki energii elektrycznej w budynkach, awaryjne zasilanie elektryczne itp. 
Awaryjne • Oświetlenie stanowisk pracy, oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa 
Azot • Związki organiczne zawierające azot 
Badania • Badania 
Badania • Badania elektryczne i elektroniczne 
Badania • Badania mechaniczne 
Badania • Badania mechaniczne metali 
Badania • Badania metali 
Badania • Badania metali. Zagadnienia ogólne 
Badania • Badania nieniszczące 
Badania • Badania nieniszczące metali 
Badania • Badania (Słownictwo) 
Badania • Badania środowiskowe 
Badania • Inne metody badania metali 
Badania • Pozycje spawania, badania mechaniczne i nieniszczące złączy spawanych 
Badanie • Badanie biologicznych właściwości wody 
Badanie • Badanie fizycznych właściwości wody 
Badanie • Badanie gleby. Zagadnienia ogólne 
Badanie • Badanie pojazdów drogowych, odzyskiwanie surowców ze zuży1ych pojazdów drogowych 
Badanie • Badanie wody. Zagadnienia ogólne 
Badanie • Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie 
Badanie • Szeregi napięć, ogólna terminologia elektryczna, dokumentacja elektryczna, tablice elektryczne, diagramy i wykresy, bezpieczeństwo, 

badanie zagrożenia pożarowego itp. 
Badań • Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych 
Badań • Przyrządy pomiarowe i sprzęt do badań [akustyka i pomiary zjawisk akustycznych] 
Badań • Sprzęt do badań [środowiskowych] 
Badań • Sprzęt do badań [mechanicznych] 
Badań • Sprzęt do badań [elektrycznych i elektronicznych] 
Badań • Sprzęt do badań: aparatura przemysłowa do radiografii rentgenowskiej i gamma, defektoskopy penetracyjne itp. 
Badań • Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań [pojazdy drogowe] 
Badawcze • Prace badawcze i rozwojowe [organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami] 
Badawcze • Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne 
Bankowe • Automatyczne urządzenia bankowe 
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Bankowe • Dokumenty bankowe 
Bankowości • Zastosowanie IT w bankowości 
Bankowości • Zastosowanie kart w bankowości. handlu, telekomunikacji, transporcie itp. 
Bankowość • Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia 
Bańki • Bańki. Puszki. Tuby 
Barwienia • Wyposażenie do barwienia i wykończania (maszyny włokiennicze] 
Barwne • Kodowanie barwne 
Barwników • Przemysł farb i barwników 
Barwników • Przemysł farb i barwników (Słownictwo) 
Barwy • Barwy i pomiary światła 
Basenów • Woda do basenów. do hodowli ryb itp. 
Baseny • Baseny pływackie, instalacje termalne, solaria, boiska sportowe. ścieżki zdrowia itp. 
Baterie • Inne ogniwa galwaniczne i baterie 
Baterie • Ogniwa galwaniczne i baterie 
Baterie • Ogniwa galwaniczne i baterie. Zagadnienia ogólne 
Baterie • Ogniwa i baterie pierwotne 
Baterie • Ogniwa i baterie wtórne kwasowe 
Baterie • Ogniwa i baterie wtórne zasadowe 
Bazie • Materiały na bazie miki 
Beczki • Beczki. Hoboki. Kanistry 

Bllaklego 

Beczki • Pojemniki, głównie do transportu płynów, w tym również beczki, wiadra i duże puszki, stosowane do transportu drogą morską itp. 
Betonowe • Betony i wyroby betonowe 
Betonowe • Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
Betonu • Rusztowania, mieszarki betonu i zaprawy, maszyny do budowy dróg itp. 
Betonu • Stałe do zbrojenia betonu 
Betony • Betony i wyroby betonowe 
Bezalkoholowe • Napoje bezalkoholowe 
Bezpieczeństwa • Instalacje bezpieczeństwa i systemy mocowania (pojazdy drogowe] 
Bezpieczeństwa • Oświetlenie stanowisk pracy, oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa 
Bezpieczeństwa • Planowanie i obsługa zakładu, projektowanie procesów technologicznych i kierowanie nimi, produkcja i przetwarzanie, środki 

bezpieczeństwa itp. (przemysł chemiczny] 
Bezpieczeństwa • Poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa i wyposażenie zabezpieczające przed wypadkami 
Bezpieczeństwa • Wymagania w zakresie bezpieczeństwa dzieci przy innych urządzeniach domowych 
Bezpieczeństwa • Zawory bezpieczeństwa, urządzenia z przeponą bezpieczeństwa itp. 
Bezpieczeństwo • Bezpieczeństwo maszyn 
Bezpieczeństwo • Bezpieczeństwo pożarowe 
Bezpieczeństwo • Bezpieczeństwo w domu 
Bezpieczeństwo • Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa 
Bezpieczeństwo • Bezpieczeństwo zabawek 
Bezpieczeństwo • Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo 
Bezpieczeństwo • Szeregi napięć, ogólna terminologia elektryczna, dokumentacja elektryczna, tablice elektryczne, diagramy i wykresy, 

bezpieczeństwo. badanie zagrożenia pożarowego itp. 
Bezpieczeństwo • Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo 
Bezpieczeństwo • Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo) 
Bezpieczniki • Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym 
Bezsznurowej • System cyfrowej telekomunikacji bezsznurowej (DECT) 
Bezwiórowej • Inne urządzenia do obróbki bezwiórowej 
Bezwiórowej • Urządzenia do obróbki bezwiórowej 
Bezwiórowej • Urządzenia do obróbki bezwiórowej. Zagadnienia ogólne 
Bezwodniki • Bezwodniki 
Bębny • Szpulki do filmów fotograficznych, rdzenie, szpule, bębny itp. 
Bębny • Szpulki do filmów kinematograficznych. rdzenie. szpule, bębny itp. 
Bibliograficznych • Zestawy znaków kodowych do wymiany informacji bibliograficznych 
Bibliotekarstwo • Dokumentacja, bibliotekarstwo i archiwistyka 
Bidety • Bidety, zlewozmywaki kuchenne. wanny, zsypy na odpady itp. 
Biegów • Sprzęgła, skrzynie biegów, układy kierownicze ze wspomaganiem. wały Cardana, mechanizmy różnicowe, koła. obręcze itp. 
Bielizna • Bielizna osobista i nocna, ubiory z dzianin, ubiory wojskowe. wyroby pończosznicze itp. oraz ich etykietowanie i systemy kodowania 

rozmiarów 
Bielizna • Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa 
Bieżnikowanie • Opony do rowerów oraz naprawa i bieżnikowanie opon 
Biletów • Dystrybucja biletów, żywności, napojów, wyrobów tytoniowych itp. 
Biling • Aspekty telekomunikacyjne wyceny i fakturowania rozmów (biling) 
Biokompatybiłność • Toksykologia, biokompatybilność, ocena biologiczna, systemy do diagnostyki in-vitro, kontrola dopingowa, analiza krwi, 

moczu itp. 
Biologia • Biologia. Botanika. Zoologia 
Biologiczna • Toksykologia, biokompatybilność, ocena biologiczna, systemy do diagnostyki in-vitro, kontrola dopingowa. analiza krwi, moczu itp. 
Biologiczne • Biologiczne właściwości gleby 
Biologicznych • Badanie biologicznych właściwości wody 
Biotechnologia • Biotechnologia 
Bitumiczne • Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe 
Biurowe • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 

elektryczne do zwalczania owadów, zapalarki, zapałki, spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp. 
Biurowe • Obicia tapicerskie, materace. meble biurowe, meble szkolne itp. 
Biurowe • Przybory biurowe z wyjątkiem papierowych 
Biurowe • Technika informatyczna. Wyposażenie biurowe 
Biurowe • Technika informatyczna. Wyposażenie biurowe (Słownictwo) 
Biurowe • Urządzenia biurowe 
Biurowej • Zastosowanie IT w pracy biurowej 
Biurowych • Systemy do przetwarzania tekstu, komunikacja tekstowa, prezentacja tekstu, architektura dokumentów biurowych (ODA) itp. 
Blachy • Blachy grube, blachy cienkie i taśmy 
Bliskiego • Inne urządzenia transportu bliskiego ciągłego 
Bliskiego • Urządzenia transportu bliskiego 

U) 
u -

1223 



Bllaklago 

en 53.040 
u 53.040.01 - 01.040.53 
en 43 060.10 .:.: 43 06010 
CU 37 060 20 "Cl = 37.040.25 - 37.040.25 

37.040.20 
61.040 
97.220.10 
07 080 
11.180.30 
91.090 
91.190 
97.170 

47.020 
47.020.01 
47 
01 040.47 
91.120.20 
91.190 
91 
01.040.91 
91.100.50 
91.100.99 
91.080 
91.080.01 
91.220 
91.100 
91.100.01 
81.040.20 
91.100.25 
91.220 
01.100.30 
01.080.30 

91.200 
93.080.99 
91.200 
91.010 
93.080 
93.080.01 
93.140 
93.160 
91 
01.040.91 
93.11 o 
93.100 
93.120 
93.100 
91.010.01 
47.020.99 
93.080.20 
47.020.05 
91.220 
45.120 
91.200 
13.200 
91.140.40 
91.140.99 
91.140 
91 .140.01 
91.140.50 
91.140.50 
91.140.60 
91.040 
65 040 20 
65.040.1 o 
65.040 
65.040.01 
91.040.30 
91.040.20 
91 040 1 o 
91 040.10 
91.040.01 
91.040.99 
91.060 
91.060.01 
91.060.99 

1224 91.120.99 
65 040.99 

Bliskiego • Urządzenia transportu bliskiego ciągłego 
Bliskiego • Urządzenia transportu bliskiego ciągłego. Zagadnienia ogólne 
Bliskiego • Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo) 
Bloki • Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów 
Bloków • Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów 
Błony • Błony kinematograficzne. Kasety 
Błony • Błony radiograficzne 
Błony • Błony radiograficzne dentystyczne. medyczne i przemysłowe 
Błony • Papier, błony i płyty fotograficzne. Kasety 
Błyskawiczne • Krawaty, rękawiczki, szaliki, chustki do nosa, paski, klamry, guziki, zamki błyskawiczne. sprzączki, parasolki itp. 
Boiska • Baseny pływackie, instalacje termalne, solaria, boiska sportowe. ścieżki zdrowia itp. 
Botanika • Biologia. Botanika. Zoologia 
Braille • Pismo dla niewidomych (Braille) 
Bramy • Ogrodzenia, bramy, szopy, garaże itp. 
Brzęczyki • Zamki, brzęczyki, dzwonki, śruby, okucia drzwi i okien itp. 
Brzytwy • Suszarki do włosów, brzytwy, golarki, szczotki do zębów, przyrządy do masażu, urządzenia do oddziaływania na skórę 

promieniowaniem itp. 
Budowa • Budowa statków i konstrukcje morskie 
Budowa • Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne 
Budowa • Budowa statków. Konstrukcje morskie 
Budowa • Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo) 
Budowlana • Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa 
Budowlane • Akcesoria budowlane 
Budowlane • Budownictwo i materiały budowlane 
Budowlane • Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo) 
Budowlane • Geomembrany, asfalty budowlane itp. 
Budowlane • Inne materiały budowlane 
Budowlane • Konstrukcje budowlane 
Budowlane • Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogólne 
Budowlane • Maszyny budowlane i sprzęt budowlany 
Budowlane • Materiały budowlane 
Budowlane • Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne 
Budowlane • Szkło budowlane 
Budowlane • Wyroby budowlane ceramiczne i terakota 
Budowlany • Maszyny budowlane i sprzęt budowlany 
Budowlany • Rysunek techniczny budowlany 
Budowlanym • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Budowli • Metody pomiaru. place budów, rozbiórka budowli itp. 
Budownictwa • Inne normy dotyczące budownictwa drogowego 
Budownictwie • Technologie w budownictwie 
Budownictwo • Budownictwo 
Budownictwo • Budownictwo drogowe 
Budownictwo • Budownictwo drogowe. Zagadnienia ogólne 
Budownictwo • Budownictwo dróg wodnych i portów 
Budownictwo • Budownictwo hydrotechniczne 
Budownictwo • Budownictwo i materiały budowlane 
Budownictwo • Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo) 
Budownictwo • Budownictwo kolei linowych 
Budownictwo • Budownictwo kolejowe 
Budownictwo • Budownictwo portów lotniczych 
Budownictwo • Budownictwo tramwajowe. koleje linowe naziemne. dźwignice linomostowe, sprzęt i instalacje do kontroli ruchu kolejowego, itp. 
Budownictwo • Budownictwo. Zagadnienia ogólne 
Budowy • Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich 
Budowy • Materiały do budowy dróg 
Budowy • Materiały i komponenty do budowy statków [morskich] 
Budowy • Rusztowania. mieszarki betonu i zaprawy, maszyny do budowy dróg itp. 
Budowy • Sprzęt do budowy i konserwacji kolei linowych i szynowych 
Budów • Metody pomiaru, place budów, rozbiórka budowli itp. 
Budynkach • Ewakuacja w przypadku zagrożenia w budynkach 
Budynkach • Gazomierze w budynkach 
Budynkach • Inne instalacje w budynkach 
Budynkach • Instalacje w budynkach 
Budynkach • Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne 
Budynkach • Liczniki energii elektrycznej w budynkach, awaryjne zasilanie elektryczne itp. 
Budynkach • Systemy zasilania elektrycznego w budynkach 
Budynkach • Wodomierze w budynkach 
Budynki • Budynki 
Budynki • Budynki, instalacje i urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych 
Budynki • Budynki inwentarskie, ich wyposażenie oraz instalacje 
Budynki • Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa 
Budynki • Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa. Zagadnienia ogólne 
Budynki • Budynki mieszkalne 
Budynki • Budynki przemysłowe i handlowe 
Budynki • Budynki sakralne i szpitalne 
Budynki • Budynki użyteczności publicznej 
Budynki • Budynki. Zagadnienia ogólne 
Budynki • Inne budynki 
Budynków • Elementy budynków 
Budynków • Elementy budynków. Zagadnienia ogólne 
Budynków • Inne elementy budynków 
Budynków • Inne materiały dotyczące ochrony wewnętrznej i zewnętrznej budynków 
Budynków • Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa 
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Budynków • Ochrona budynków przed drganiami 
Budynków • Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków 
Budynków • Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków. Zagadnienia ogólne 
Budynków • Odporność ogniowa i palność elementów budynków 
Budynków • Oświetlenie zewnętrzne budynków 
Butelki • Butelki. Garnki. Sloje 
Butle • Zbiorniki ciśnieniowe, butle do gazów 
CAD • Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) 
Calowe • Gwinty calowe 

Chirurgiczna 

Cardana • Sprzęgla, skrzynie biegów, układy kierownicze ze wspomaganiem, waly Cardana, mechanizmy różnicowe, koła, obręcze itp. 
CD • Magnetofony, płyty gramofonowe, taśmy magnetyczne, kasety, płyty kompaktowe (CD) itp. 
CD • Urządzenia magnetooptyczne (MO) i kompaktowe (CD) 
Cechowania • Maszyny do etykietowania, cechowania, znakowania, napełniania, uszczelniania itp. 
Cegły • Płytki ceramiczne, dachówki, cegły itp. 
Celów • Kanały do celów elektrycznych 
Celów • Woda do celów przemysłowych 
Cement • Cement Gips. Wapno. Zaprawa 
Cementowo • Wyroby cementowo-włókniste 
Centra • Centra obróbkowe 
Centralne • Centralne ogrzewanie 
Centralnego • Palniki i kotły do systemów centralnego ogrzewania 
Ceramiczne • Kondensatory ceramiczne i mikowe 
Ceramiczne • Materiały ogniotrwałe ceramiczne 
Ceramiczne • Plytki ceramiczne, dachówki, cegły itp. 
Ceramiczne • Wyroby budowlane ceramiczne i terakota 
Ceramiczne • Wyroby ceramiczne 
Ceramiczne • Wyroby sanitarne ceramiczne 
Ceramicznego • Urządzenia dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego 
Ceramiczny • Przemysł szklarski i ceramiczny 
Ceramiczny • Przemysł szklarski i ceramiczny (Słownictwo) 
Ceramicznym • Technologie stosowane w przemyśle szklarskim i ceramicznym 
Ceramika • Ceramika 
Ceramika • Ceramika o zaawansowanej technologii 
Ceramika • Ceramika szkliwiona 
Ceramika • Ceramika. Zagadnienia ogólne 
Ceramiki • Inne normy dotyczące ceramiki 
Ceramiki • Materiały izolacyjne ze szkła i ceramiki 
Certyfikacja • Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności 
Certyfikacja • Systemy zarządzania środowiskowego (EMS), certyfikacja i audi! 
Certyfikacja • Szkolenie, kwalifikacje i certyfikacja personelu 
Cewki • Cewki stożkowe i cylindryczne, wały itp. do materiałów tekstylnych 
Cewki • Szpule. Cewki 
Cewniki • Opakowania na krew i cewniki wewnątrznaczyniowe 
Charakterystyki • Charakterystyki chemiczne gleby 
Charakterystyki • Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia 
Chemia • Chemia analityczna 
Chemia • Chemia analityczna. Zagadnienia ogólne 
Chemia • Fizyka. Chemia 
Chemiczna • Analiza chemiczna 
Chemiczna • Analiza chemiczna metali 
Chemiczna • Klasyfikacja, znakowanie, pobieranie próbek, analiza chemiczna itp. [surówka, żeliwo, stal] 
Chemiczna • Klasyfikacja, znakowanie. pobieranie próbek, analiza chemiczna itp. [żelazostopy] 
Chemiczna • Klasyfikacja, znakowanie, pobieranie próbek, analiza chemiczna itp. [metale nieżelazne] 
Chemiczne • Charakterystyki chemiczne gleby 
Chemiczne • Chemiczne środki ochrony drewna 
Chemiczne • Inne związki chemiczne nieorganiczne 
Chemiczne • Inne związki chemiczne organiczne 
Chemiczne • Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny 
Chemiczne • Odczynniki chemiczne 
Chemiczne • Pierwiastki chemiczne 
Chemiczne • Reaktory chemiczne i ich części 
Chemiczne • Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji 
Chemiczne • Wlókna chemiczne 
Chemiczne • Związki chemiczne nieorganiczne 
Chemiczne • Związki chemiczne nieorganiczne. Zagadnienia ogólne 
Chemiczne • Związki chemiczne organiczne 
Chemiczne • Związki chemiczne organiczne. Zagadnienia ogólne 
Chemicznego • Aparatura dla przemyslu chemicznego 
Chemicznego • Aparatura dla przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne 
Chemicznego • Inna aparatura dla przemysłu chemicznego 
Chemicznego • Inne wyroby przemysłu chemicznego 
Chemicznego • Wyroby przemysłu chemicznego 
Chemicznego • Wyroby przemyslu chemicznego. Zagadnienia ogólne 
Chemiczny • Przemysł chemiczny 
Chemiczny • Przemysł chemiczny (Słownictwo) 
Chemicznych • Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie 
Chemicznych • Maszyny i wyposażenie do wytwarzania włókien i filamentów chemicznych oraz przygotowania włókien do przędzenia 
Chemicznym • Produkcja w przemyśle chemicznym 
Chemii • Inne normy dotyczące chemii analitycznej 
Chemikalia • Chemikalia do uzdatniania wody 
Chemikalia • Chemikalia fotograficzne 
Chirurgiczne • Łóżka szpitalne, stoły chirurgiczne, odzież szpitalna, rękawice medyczne, pojemniki na odpadki ostre itp. 
Chirurgiczne • Narzędzia chirurgiczne i materiały 
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Chirurgiczne • Opatrunki chirurgiczne, szwy itp. 
Chirurgicznych • Metody sterylizacji, jakość powietrza w salach chirurgicznych itp. 
Chirurgii • Części złączne stosowane w chirurgii, protetyce i ortopedii 
Chirurgii • Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii 
Chłodnictwo • Chłodnictwo przemysłowe 
Chłodnicze • Domowe urządzenia chłodnicze 
Chłodnicze • Meble i komory chłodnicze itp. 
Chłodnicze • Urządzenia chłodnicze 
Chłodnicze • Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu 
Chłodzenia • Układy chłodzenia. Układy smarowania 
Chłodziwa • Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu 
Chodniki • Dywany, chodniki, maty podłogowe itp. 
Choroby • Ogrodnictwo, kwiaciarstwo, nasiona, choroby roślin 
Chów • Hodowla i chów zwierząt 
Chrom • Nikiel. chrom i ich stopy 
Chromatograficzna • Analiza spektrofotometryczna i chromatograficzna 
Chromu • Rudy chromu 
Chromu • Wyroby z niklu i chromu 
Chustki • Krawaty, rękawiczki. szaliki, chustki do nosa, paski, klamry, guziki. zamki błyskawiczne. sprzączki, parasolki itp. 
Ciała • Urządzenia do pielęgnacji ciała 
Ciągłego • Inne urządzenia transportu bliskiego ciągłego 
Ciągłego • Urządzenia transportu bliskiego ciągłego 
Ciągłego • Urządzenia transportu bliskiego ciągłego. Zagadnienia ogólne 
Ciągnienia • Urządzenia do walcowania, wytłaczania i ciągnienia 
Ciągniki • Ciągniki, koparki, ładowarki. równiarki itp. 
Ciągniki • Ciągniki rolnicze i przyczepy 
Ciągniki • Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy 
Ciągnione • Pojazdy ciągnione 
Ciecze • Ciecze hydrauliczne 
Ciecze • Oleje mineralne, ciecze do obróbki metali i do czasowej ochrony przed korozją 
Cieczy • Małe pojemniki do cieczy i ich zamknięcia 
Ciekłe • Ogrzewacze na paliwo ciekłe 
Ciekłe • Palniki na paliwo stałe i ciekłe [energetyka] 
Ciekłokrystaliczne • Ekrany ciekłokrystaliczne 
Cienkie • Blachy grube, blachy cienkie i taśmy 
Cienkościenne • Pojemniki metalowe cienkościenne oraz z tworzyw sztucznych 
Cieplna • Izolacja cieplna [budownictwo] 
Cieplna • Obróbka cieplna 
Cieplna • Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna 
Cieplne • Elektrownie cieplne 
Cieplne • Pompy cieplne 
Cieplnej • Materiały do izolacji cieplnej i dżwiękowej 
Cieplnej • Stale do obróbki cieplnej 
Ciepła • Kotły i wymienniki ciepła 
Ciepła • Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna 
Ciepła • Wymienniki ciepła [przemysł chemiczny] 
Ciepło • C ieplo. Kalorymetria 
Cięcia • Sprzęt do cięcia termicznego 
Cięcie • Cięcie termiczne i napawanie 
Cięcie • Spawanie gazowe, elektryczne i plazmowe, spawanie elektronowe, cięcie plazmowe itp. 
Ciężarowe • Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy 
Ciężaru • Pomiary siły, ciężaru i ciśnienia 
Ciśnienia • Pomiary siły, ciężaru i ciśnienia 
Ciśnienia • Reduktory ciśnienia 
Ciśnieniem • Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem 
Ciśnieniowe • Stale na rurociągi ciśnieniowe i rury specjalnego stosowania 
Ciśnieniowe • Stale na zbiorniki ciśnieniowe 
Ciśnieniowe • Zawory ciśnieniowe 
Ciśnieniowe • Zbiorniki ciśnieniowe, butle do gazów 
Ciśnieniowe • Zbiorniki ciśnieniowe parowe 
Cola • Soki i nektary, wody mineralne, lemoniady, piwo korzenne, napoje typu cola, itp. 
Cukier • Cukier i wyroby cukiernicze 
Cukier • Cukier. Wyroby cukiernicze. Skrobia 
Cukiernicze • Cukier i wyroby cukiernicze 
Cukiernicze • Cukier. Wyroby cukiernicze. Skrobia 
Cukiernicze • Melasa, słodycze, wyroby cukiernicze, miód itp. 
Cyfrowa • Cyfrowa informacja geograficzna 
Cyfrowa • Sieć cyfrowa z integracją usług (ISDN) 
Cyfrowej • System cyfrowej telekomunikacji bezsznurowej (DECT) 
Cykle • Cykle życia wyrobu 
Cylindrów • Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów 
Cylindry • Cylindry 
Cylindryczne • Cewki stożkowe i cylindryczne. waty itp. do materiałów tekstylnych 
Cyna • Ołów, cynk, cyna i ich stopy 
Cynk • Ołów, cynk, cyna i ich stopy 
Cynku • Wyroby z ołowiu, cynku i cyny 
Cyny • Wyroby z ołowiu, cynku i cyny 
Cysterny • Samochody-cysterny i przedziały załadowcze 
Cysterny • Wagony cysterny 
Cysterny • Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach 
Cysterny • Zbiorniki stale i cysterny 
Czas • Czas wolny. Turystyka 
Czasowej • Oleje mineralne, ciecze do obróbki metali i do czasowej ochrony przed korozją 
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Czasu • Inne mierniki czasu 
Czasu • Pomiary czasu, prędkości. przyspieszenia, prędkości kątowej 
Czekolada • Czekolada 
Części • Części składowe przenośników 
Części • Części złączne 
Części • Części złączne stosowane w chirurgii, protetyce i ortopedii 
Części • Części złączne stosowane w lotnictwie i kosmonautyce 
Części • Części złączne. Zagadnienia ogólne 
Części • Części złączne. Zagadnienia ogólne [lotnictwo i kosmonautyka] 
Części • Inne części złączne 
Części • Inne części złączne [lotnictwo i kosmonautyka] 
Części • Mechanizmy korbowo-wodzikowe oraz ich części i elementy 
Części • Nadwozia i części nadwozi 
Części • Obudowy, osłony i inne części maszynowe 
Części • Reaktory chemiczne i ich części 
Części • Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania 
Części • Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo) 
Człowieka • Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka 
Człowieka • Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka 
Czynne • Środki powierzchniowo czynne 
Czyste • Pomieszczenia czyste i z nimi związane podlegające kontroli 
Czyszczenia • Odkurzacze, maszyny do czyszczenia i konserwacji podłóg, froterki itp. 
Czyszczenia • Pralki, maszyny do czyszczenia na sucho, suszarki, urządzenia do prasowania i maglowania itp. 
Czyszczenia • Urządzenia do czyszczenia. odmrażania i odmgławiania. lusterka itp. 
Czyszczenie • Konserwacja urządzeń. czyszczenie itp. 
Czytania • Pomoce i dostosowania do czytania 

DokumantacJa 

Czytniki • Systemy ostrzegania i kontroli ruchu drogowego, urządzenia i instalacje (kontrola prędkości, instalacje sygnalizacyjne ruchu, czytniki 
toru pojazdu, znakownice nawierzchni, włazy itp.) 

91.100.15 Dachowe • Kruszywa, piasek, glina, łupki dachowe, kamienie itp. 
43.040.60 Dachowe • Rama i konstrukcja pojazdu, urządzenia do ogrzewania. instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniu kierowcy/pasażera, prowadnice 
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23.120 
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47.020 

73.100.30 
67.220.20 
83.040.30 
67.220 
33.030 
65.040.10 
01.140.20 

ładunkowe dachowe itp. 
Dachówki • Płytki ceramiczne, dachówki, cegły itp. 
Dachy • Dachy 
Danych • Elektroniczna wymiana danych (EDI) 
Danych • Prywatna sieć komutacji pakietów danych (PSPDN) i Ethernet 
Danych • System nadzorujący, kontroli i wykrywania danych (SCADA) 
Danych • Systemy przekazywania danych i informacji oraz wyposażenie naziemne do przeprowadzenia startu rakiet 
Danych • Warstwa łącza transmisji danych [OSI] 
Danych • Warstwa prezentacji danych [OSI] 
DECT • System cyfrowej telekomunikacji bezsznurowej (DECT) 
Defektoskopy • Sprzęt do badań: aparatura przemysłowa do radiografii rentgenowskiej i gamma, defektoskopy penetracyjne itp. 
Degradacja • Zanieczyszczenie, erozja, degradacja itp. 
Demografia • Socjologia. Demografia 
Dentystyczne • Błony radiograficzne dentystyczne, medyczne i przemysłowe 
Dentystyczne • Materiały dentystyczne 
Dentystyczne • Metale szlachetne dentystyczne 
Dentystyczny • Sprzęt dentystyczny 
Desery • Lody i desery lodowe 
Deszczową • Systemy odprowadzające wodę deszczową 
Dezynfekcja • Sterylizacja i dezynfekcja 
Dezynfekcja • Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne 
Dezynfekcji • Inne normy dotyczące sterylizacji i dezynfekcji 
Dezynfekcji • Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji 
Dezynfekcyjne • Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne 
Dętki • Dętki i wentyle 
Diagnostyczny • Sprzęt diagnostyczny [sprzęt medyczny] 
Diagnostyki • Sprzęt do diagnostyki i terapii radiograficznej 
Diagnostyki • Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań [pojazdy drogowe] 
Diagnostyki • Toksykologia, biokompatybilność, ocena biologiczna, systemy do diagnostyki in-vitro, kontrola dopingowa, analiza krwi, moczu itp. 
Diagramy • Szeregi napięć, ogólna terminologia elektryczna, dokumentacja elektryczna, tablice elektryczne, diagramy i wykresy, 

bezpieczeństwo, badanie zagrożenia pożarowego itp. 
Diamenty • Diamenty przemysłowe 
Diody • Diody 
Ditlenki • Ditlenki, nadtlenki itp. 
Dławiki • Transformatory. Dławiki 
Dławnice • Uszczelnienia, dławnice 
Długopisy • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 

elektryczne do zwalczania owadów, zapalarki, zapałki, spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp. 
Długości • Inne normy dotyczące pomiarów długości i kąta 
Długości • Pomiary długości i kąta 
Długości • Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne 
Dmuchawy • Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne 
Dna • Konstrukcje na pełnym morzu dla górnictwa dna morskiego 
Dna • Konstrukcje na pełnym morzu, z wyjątkiem konstrukcji dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz górnictwa dna 

morskiego 
Dna • Sprzęt dla górnictwa dna morskiego 
Dodatki • Dodatki do żywności 
Dodatki • Materiały pomocnicze i dodatki do tworzyw sztucznych 
Dodatki • Przyprawy. Dodatki do żywności 
Dodatkowe • Usługi dodatkowe, aspekty usług [telekomunikacja] 
Dojarki • Dojarki mechaniczne 
Dokumentacja • Dokumentacja, bibliotekarstwo i archiwistyka 
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DokumentacJa 

01.110 
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01.040.01 
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93.080 
93 080 01 
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43.120 
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43.020 
93 080 10 
43 080.10 
17.140.30 
93.080 99 
93 080.30 

03.220.20 

Dokumentacja • Dokumentacja techniczna wyrobu 
Dokumentacja • Szeregi napięć, ogólna terminologia elek1ryczna, dokumentacja elek1ryczna. tablice elek1ryczne, diagramy i wykresy, 

bezpieczeństwo, badanie zagrożenia pożarowego itp. 
Dokumentacja • Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja 
Dokumentacja • Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo) 
Dokumentacji • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elek1rycznym i elek1ronicznym, na wykresach, schematach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Dokumentacji • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach. mapach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Dokumentacji • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i techniki informatycznej oraz podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Dokumentacji • Zastosowanie IT w informacji, dokumentacji i działalności wydawniczej 
Dokumentów • Systemy do przetwarzania tekstu, komunikacja tekstowa, prezentacja tekstu, architek1ura dokumentów biurowych (ODA) itp. 
Dokumentu • Zastosowania obrazowania dokumentu 
Dokumenty • Dokumenty bankowe 
Dokumenty • Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle 
Dokumenty • Oprogramowanie i dokumenty systemowe 
Doładowywania • Układy doładowywania i wylotu [pojazdy drogowe] 
Domowe • Domowe maszyny do szycia 
Domowe • Domowe urządzenia chłodnicze 
Domowe • Domowe urządzenia elek1roniczne 
Domowe • Domowe urządzenia ełek1ryczne. Zagadnienia ogólne 
Domowe • Różne urządzenia domowe i handlowe 
Domowe • Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa 
Domowe • Urządzenia gimnastyczne, do siatkówki, koszykówki, do gry w piłkę ręczną, domowe sportowe urządzenia treningowe itp. 
Domowe • Urządzenia ogrzewcze domowe, handlowe i przemysłowe 
Domowego • Aparatura sterownicza do użytku domowego 
Domowego • Ekonomika gospodarstwa domowego. Zagadnienia ogólne 
Domowego • Maszyny dziewiarskie do użytku domowego 
Domowego • Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport 
Domowego • Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo) 
Domowej • Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji 
Domowych • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 

elek1ryczne do zwalczania owadów. zapalarki, zapałki, spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp 
Domowych • Wymagania w zakresie bezpieczeństwa dzieci przy innych urządzeniach domowych 
Domu • Bezpieczeństwo w domu 
Dopingowa • Toksykologia, biokompatybilność, ocena biologiczna, systemy do diagnostyki in-vitro, kontrola dopingowa, analiza krwi, moczu itp. 
Dostawa • Zakupy. Dostawa. Logistyka 
Dostępu • Sieci dostępu i elementy sieci 
Dostępu • Synchronizacja, systemy kablowe, okablowanie zintegrowane, drogi dostępu i multipleksowanie 
Dostosowania • Pomoce i dostosowania do czytania 
Dostosowania • Pomoce i dostosowania do przemieszczania 
Dowodzenie • Technika wojskowa. Logistyka. Dowodzenie 
Drabiny • Drabiny 
Drążenia • Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów 
Drewna • Chemiczne środki ochrony drewna 
Drewna • Inne urządzenia do obróbki drewna 
Drewna • Narzędzia do obróbki drewna 
Drewna • Obrabiarki do obróbki drewna 
Drewna • Pozyskiwanie drewna i impregnacja drewna 
Drewna • Technologia drewna 
Drewna • Technologia drewna (Słownictwo) 
Drewna • Technologia obróbki drewna 
Drewna • Urządzenia do obróbki drewna 
Drewna • Urządzenia do obróbki drewna. Zagadnienia ogólne 
Drewniane • Konstrukcje drewniane 
Drewniane • Parkiety, wykładziny drewniane, trzonki itp 
Drewno • Drewno, kłody, tarcica 
Drewno • Produk1y węglowe, koks, torf, drewno itp. 
Drewnopochodnych • Inne płyty z materiałów drewnopochodnych 
Drewnopochodnych • Płyty z materiałów drewnopochodnych 
Drewnopochodnych • Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne 
Drgania • Drgania, wstrząsy i pomiary drgań 
Drganiami • Ochrona budynków przed drganiami 
Drgań • Drgania, wstrząsy i pomiary drgań 
Drgań • Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka 
Drogą • Pojemniki, głównie do transportu płynów. w tym również beczki, wiadra i duże puszki, stosowane do transportu drogą morską itp. 
Drogi • Synchronizacja, systemy kablowe, okablowanie zintegrowane, drogi dostępu i multipleksowanie 
Drogowe • Asfalty, nawierzchnie drogowe itp. 
Drogowe • Budownictwo drogowe 
Drogowe • Budownictwo drogowe. Zagadnienia ogólne 
Drogowe • Pojazdy drogowe 
Drogowe • Pojazdy drogowe elektryczne 
Drogowe • Pojazdy drogowe (Słownictwo) 
Drogowe • Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne 
Drogowe • Roboty drogowe 
Drogowe • Samochody ciężarowe. ciągniki drogowe i przyczepy 
Drogowego • Halas ruchu drogowego, ruchu kolejowego, hałas w portach morskich i lotniczych 
Drogowego • Inne normy dotyczące budownictwa drogowego 
Drogowego • Systemy ostrzegania i kontroli ruchu drogowego, urządzenia i instalacje (kontrola prędkości, instalacje sygnalizacyjne ruchu, 

czytniki toru pojazdu, znakownice nawierzchni, włazy itp.) 
Drogowego • Usługi z zastosowaniem transportu drogowego 
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Drogowy • Transport drogowy 
Drogowych • Badanie pojazdów drogowych, odzyskiwanie surowców ze zużY1ych pojazdów drogowych 
Drogowych • Inne układy pojazdów drogowych 
Drogowych • Opony do pojazdów drogowych 
Drogowych • Silniki spalinowe do pojazdów drogowych 
Drogowych • Silniki spalinowe do pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne 
Drogowych • Układy pojazdów drogowych 
Drogowych • Układy pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne 
Drób • Drób i jaja 
Dróg • Budownictwo dróg wodnych i portów 
Dróg • Materiały do budowy dróg 
Dróg • Rusztowania, mieszarki betonu i zaprawy, maszyny do budowy dróg itp. 
Dróg • Urządzenia do konserwacji dróg 
Dróg • Urządzenia do ochrony dróg oddechowych 
Dróg • Zabezpieczenie dróg 
Drukarki • Drukarki, kopiarki, powielacze, urządzenia do oprawiania książek itp. 
Drukarskie • Tusze, atramenty. Farby drukarskie 
Drukowane • Obwody drukowane i płytki 
Drut • Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe 
Drut • Drut stalowy na sprężyny 
Drzew • Kosiarki do trawy, sprzęt do uprawy drzew oliwkowych i produkcji oliwek 
Drzwi • Drzwi i okna 
Drzwi • Zamki, brzęczyki, dzwonki, śruby, okucia drzwi i okien itp. 
Drzwiowe • Zespoły drzwiowe i ich komponenty, żaluzje, okiennice 

Elastyczne 

Duże • Pojemniki, głównie do transportu płynów, w tym również beczki, wiadra i duże puszki, stosowane do transportu drogą morską itp. 
Dwustronne • Śruby, wkręty, śruby dwustronne 
Dwustronne • Śruby, wkręty, śruby dwustronne [lotnictwo i kosmonautyka] 
Dyktowania • Maszyny do pisania, urządzenia do dyktowania, maszyny do adresowania, maszyny do otwierania listów, maszyny do składania 

listów, maszyny frankujące, taśmy oraz inne wyposażenie maszyn itp. 
Dynamika • Osiągi statków powietrznych. dynamika lotu itp. 
Dyski • Dyski elastyczne, dyskietki, opakowania do przechowywania dysków, kasety na dyski 
Dyski • Dyski magnetyczne 
Dyski • Magnetowidy, kamery, kasety, dyski laserowe itp. 
Dyskietki • Dyski elastyczne, dyskietki, opakowania do przechowywania dysków, kasety na dyski 
Dysków • Dyski elastyczne, dyskietki, opakowania do przechowywania dysków, kasety na dyski 
Dystrybucja • Dystrybucja biletów, żywności, napojów, wyrobów tY1oniowych itp. 
Dystrybucja • Dystrybucja i transport towarów 
Dystrybucja • Dystrybucja i transport towarów. Zagadnienia ogólne 
Dystrybucja • Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne 
Dystrybucji • Inne normy dotyczące dystrybucji i transportu towarów 
Dystrybucji • Maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające 
Dystrybucyjne • Urządzenia do przechowywania ropy naftowej i gazu ziemnego, sieci rozdzielcze, rurociągi, stacje paliw, urządzenia 

dystrybucyjne itp. 
Dywany • Dywany, chodniki, maty podłogowe itp. 
Działalności • Zastosowanie IT w informacji, dokumentacji i działalności wydawniczej 
Działalność • Działalność wydawnicza 
Działalność • Elektroniczna działalność wydawnicza 
Działalność • Handel. Działalność handlowa. Marketing 
Działalność • Informacja. Działalność wydawnicza 
Działanie • Systemy kosmiczne i ich działanie 
Działowe • Ściany. Ścianki działowe. Elewacje 
Dzianin • Bielizna osobista i nocna, ubiory z dzianin, ubiory wojskowe, wyroby pończosznicze itp. oraz ich etykietowanie i systemy kodowania 

rozmiarów 
Dzieci • Sprzęt dla dzieci 
Dzieci • Wymagania w zakresie bezpieczeństwa dzieci przy innych urządzeniach domowych 
Dziewiarskie • Maszyny dziewiarskie 
Dziewiarskie • Maszyny dziewiarskie do użY1ku domowego 
Dzwonki • Zamki, brzęczyki, dzwonki, śruby, okucia drzwi i okien itp. 
Dźwiękowej • Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej 
Dźwięku • Aparaty słuchowe i mierniki poziomu dźwięku 
Dźwigi • Dźwigi osobowe i schody ruchome 
Dźwignice • Budownictwo tramwajowe, koleje linowe naziemne. dźwignice linomostowe. sprzęt i instalacje do kontroli ruchu kolejowego, itp. 
Dżwignice • Dźwignice 
Dźwigowe • Inne urządzenia dźwigowe 
Dźwigowe • Urządzenia dźwigowe 
Dźwigowe • Urządzenia dźwigowe. Zagadnienia ogólne 
Dźwigowych • Osprzęt do urządzeń dźwigowych 
EOi • Elektroniczna wymiana danych (EOi) 
EDIFACT • EDIFACT 
Edukacja • Edukacja 
Ekonomika • Ekonomika gospodarstwa domowego. Zagadnienia ogólne 
Ekonomika • Ekonomika środowiskowa 
Ekotoksykologia • Ekotoksykologia 
Ekoznakowanie • Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie) 
Ekrany • Ekrany ciekłokrystaliczne 
Eksploatacja • Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów 
Eksploatacji • Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji 
Eksploatacyjne • Wymagania eksploatacyjne dla wyrobów niebezpiecznych, ich obsługa, przechowywanie, transport, oznaczanie, 

etykietowanie itp. 
35.220.21 Elastyczne • 
21.220.99 Elastyczne • 
21.220 Elastyczne • 

Dyski elastyczne, dyskietki, opakowania do przechowywania dysków, kasety na dyski 
Inne napędy elastyczne i pędnie 
Napędy elastyczne i pędnie 

en 
u -
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31.200 
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31.120 
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31.240 
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31.220 
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31 
01.040.31 
31.100 
25.160 
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01.040.29 
29.240.30 
27.100 
27.120.20 
27.160 
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29.260.20 
29.020 
29.080.01 
29.020 

19.080 
97.030 
29.280 
29.060.1 o 
29.100.20 
31.160 
97.030 
29.260.99 
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97.180 
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49.060 
47.020.60 
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29.260.01 

1230 43.040.10 
43.060.50 

Elastyczne • Napędy elastyczne i pędnie. Zagadnienia ogólne 
Elektroakustyka • Elektroakustyka 
Elektrochemicznej • Urządzenia do obróbki elektrochemicznej 
Elektrody • Elektrody, spoiwa, gazy itp . 
Elektroenergetyczne • Elektroenergetyczne sieci przesylowe i rozdzielcze 
Elektroenergetyczne • Elektroenergetyczne sieci przesylowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne 
Elektroenergetycznych • Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych 
Elektroenergetycznych • Kondensatory do sieci elektroenergetycznych 
Elektroizolacyjne • Tkaniny nasycone i lakiery elektroizolacyjne 
Elektrolityczne • Kondensatory aluminiowe elektrolityczne 
Elektrolityczne • Kondensatory tantalowe elektrolityczne 
Elektrolityczne • Powłoki elektrolityczne, powłoki katodowe, powłoki autokatalityczne itp. 
Elektromagnetyczna • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
Elektromagnetyczna • Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne 
Elektromagnetyzm • Elektromagnetyzm 
Elektromechaniczne • Elementy elektryczne i elektromechaniczne 
Elektromechaniczne • Inne podzespoły elektromechaniczne 
Elektromechaniczne • Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych 
Elektromechaniczne • Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne 
Elektroniczna • Elektroniczna działalność wydawnicza 
Elektroniczna • Elektroniczna wymiana danych (EDI) 
Elektroniczne • Badania elektryczne i elektroniczne 
Elektroniczne • Domowe urządzenia elektroniczne 
Elektroniczne • Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne 
Elektroniczne • Materiały, zespoły oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów szynowych 
Elektroniczne • Mikrografia, techniki elektroniczne i optyczne 
Elektroniczne • Mikroukłady elektroniczne, mikrostruktury logiczne i analogowe 
Elektroniczne • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne [pojazdy drogowe] 
Elektroniczne • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli [pojazdy drogowe] 
Elektroniczne • Wyświetlacze elektroniczne 
Elektroniczny • Rysunek techniczny elektryczny i elektroniczny 
Elektronicznych • Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych 
Elektronicznych • Montaż podzespołów elektronicznych 
Elektronicznych • Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych 
Elektronicznym • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Elektronika • Elektronika 
Elektronika • Elektronika (Słownictwo) 
Elektronowe • Lampy elektronowe 
Elektronowe • Spawanie gazowe, elektryczne i plazmowe, spawanie elektronowe, cięcie plazmowe itp. 
Elektrotechnika • Elektrotechnika 
Elektrotechnika • Elektrotechnika (Słownictwo) 
Elektrowni • Wyposażenie sterownicze dla elektrowni 
Elektrownie • Elektrownie cieplne 
Elektrownie • Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo 
Elektrownie • Elektrownie słoneczne 
Elektrownie • Elektrownie wodne 
Elektrownie • Elektrownie. Zagadnienia ogólne 
Elektryczna • Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem 
Elektryczna • Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne 
Elektryczna • Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne 
Elektryczna • Szeregi napięć, ogólna terminologia elektryczna, dokumentacja elektryczna, tablice elektryczne, diagramy i wykresy, 

bezpieczeństwo, badanie zagrożenia pożarowego itp. 
Elektryczne • Badania elektryczne i elektroniczne 
Elektryczne • Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne 
Elektryczne • Elektryczne instalacje kolejowe stale 
Elektryczne • Elektryczne pręty, szyny itp. 
Elektryczne • Elementy elektryczne i elektromechaniczne 
Elektryczne • Filtry elektryczne 
Elektryczne • Grzałki do łóżek wodnych i koce elektryczne 
Elektryczne • Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach 
Elektryczne • Instalacje elektryczne 
Elektryczne • Instalacje elektryczne do użytku zewnętrznego 
Elektryczne • Kable i przewody elektryczne 
Elektryczne • Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne 
Elektryczne • Liczniki energii elektrycznej w budynkach, awaryjne zasilanie elektryczne itp. 
Elektryczne • Materiały, zespoły oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów szynowych 
Elektryczne • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 

elektryczne do zwalczania owadów, zapalarki, zapałki, spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp. 
Elektryczne • Ogrzewacze elektryczne 
Elektryczne • Piece elektryczne 
Elektryczne • Pojazdy drogowe elektryczne 
Elektryczne • Schematy elektryczne i wykresy 
Elektryczne • Silniki elektryczne 
Elektryczne • Spawanie gazowe, elektryczne i plazmowe, spawanie elektronowe, cięcie plazmowe itp. 
Elektryczne • Szeregi napięć, ogólna terminologia elektryczna, dokumentacja elektryczna, tablice elektryczne, diagramy i wykresy, 

bezpieczeństwo, badanie zagrożenia pożarowego itp. 
Elektryczne • Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych 
Elektryczne • Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich 
Elektryczne • Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach 
Elektryczne • Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach. Zagadnienia ogólne 
Elektryczne • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne [pojazdy drogowe] 
Elektryczne • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli [pojazdy drogowe] 
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Elektrycznego • Elementy wyposażenia elektrycznego 
Elektrycznego • Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne 
Elektrycznego • Inne elementy wyposażenia elektrycznego 
Elektrycznego • Systemy zasilania elektrycznego w budynkach 
Elektrycznej • Liczniki energii elektrycznej w budynkach. awaryjne zasilanie elektryczne itp 
Elektrycznej • Urządzenia trakcji elektrycznej 
Elektrycznej • Wytwarzanie energii elektrycznej 
Elektryczności • Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu 
Elektryczność • Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych 
Elektryczność • Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne 
Elektryczny • Inny osprzęt elektryczny 
Elektryczny • Osprzęt elektryczny 
Elektryczny • Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne 
Elektryczny • Rysunek techniczny elektryczny i elektroniczny 
Elektrycznych • Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych 
Elektrycznych • Kanaly do celów elektrycznych 
Elektrycznych • Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych 
Elektrycznym • Narzędzia z napędem elektrycznym 
Elektrycznym • Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Eroz.ja 

Elektrycznym • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej 
dokumentacji technicznej wyrobu 

Elementów • Odporność ogniowa i palność elementów budynków 
Elementy • Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów 
Elementy • Elementy budynków 
Elementy • Elementy budynków. Zagadnienia ogólne 
Elementy • Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne 
Elementy • Elementy elektryczne i elektromechaniczne 
Elementy • Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce 
Elementy • Elementy magnetyczne 
Elementy • Elementy rurociągów i rurociągi do ropy naftowej i gazu ziemnego 
Elementy • Elementy sterujące [napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne] 
Elementy • Elementy wyposażenia elektrycznego 
Elementy • Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne 
Elementy • Elementy związane (rynny itp.) 
Elementy • Inne elementy budynków 
Elementy • Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych 
Elementy • Inne elementy rurociągów 
Elementy • Inne elementy wyposażenia elektrycznego 
Elementy • Inne uklady i elementy silników spalinowych 
Elementy • Kadluby i ich elementy 
Elementy • Konstrukcje i elementy konstrukcyjne 
Elementy • Mechanizmy korbowo-wodzikowe oraz ich części i elementy 
Elementy • Napędy linowe i ich elementy 
Elementy • Napędy lańcuchowe i ich elementy 
Elementy • Napędy pasowe i ich elementy 
Elementy • Podkladki, elementy zabezpieczające [ogólnego zastosowania] 
Elementy • Podkladki i inne elementy zabezpieczające [lotnictwo i kosmonautyka] 
Elementy • Pojazdy do zbierania odpadów oraz uklady i elementy pojazdów specjalnych 
Elementy • Rurociągi i elementy rurociągów 
Elementy • Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne 
Elementy • Sieci dostępu i elementy sieci 
Elementy • Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych 
Elementy • Uklady i elementy [pojazdy drogowe elektryczne] 
Elementy • Uklady i elementy [motocykle i motorowery] 
Elementy • Uklady i elementy [rowery] 
Elementy • Zespoły i elementy [statki morskie] 
Elementy • Zespoły i elementy [statki żeglugi śródlądowej] 
Elementy • Zespoły i elementy oraz urządzenia ratunkowe [male jednostki pływające] 
Elewacje • Ściany. Ścianki działowe. Elewacje 
Emalie • Emalie 
EMC • Inne aspekty dotyczące EMC 
EMC • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
Emisja • Emisja 
Emisja • Emisja spalin pochodzących ze środków transportu 
Emisja • Emisja ze źródel stacjonarnych 
Emitowany • Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia 
Emitowany • Hałas emitowany przez środki transportu 
EMS • Systemy zarządzania środowiskowego (EMS), certyfikacja i audit 
Energetyka • Energetyka 
Energetyka • Energetyka jądrowa 
Energetyka • Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne 
Energetyka • Energetyka sloneczna 
Energetyka • Energetyka (Slownictwo) 
Energetyka • Energetyka. Zagadnienia ogólne 
Energetyki • Inne normy dotyczące energetyki jądrowej 
Energię • Zestawy wytwarzające energię 
Energii • Liczniki energii elektrycznej w budynkach, awaryjne zasilanie elektryczne itp. 
Energii • Ogrzewacze stosujące inne źródła energii 
Energii • Systemy turbin wiatrowych i inne alternatywne źródła energii 
Energii • Wytwarzanie energii elektrycznej 
Ergonomia • Ergonomia 
ERMES • Europejski system komunikatów radiowych (ERMES) 
Erozja • Zanieczyszczenie, erozja, degradacja itp. 1231 
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Estry • Estry 
Etery • Alkohole. Etery 
Eteryczne • Olejki eteryczne 
Ethernet • Prywatna sieć komutacji pakietów danych (PSPDN) i Ethernet 
Etykietowania • Maszyny do etykietowania, cechowania, znakowania, napełniania, uszczelniania itp. 
Etykietowanie • Bielizna osobista i nocna, ubiory z dzianin, ubiory wojskowe, wyroby pończosznicze itp. oraz ich etykietowanie i systemy 

kodowania rozmiarów 
Etykietowanie • Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie) 
Etykietowanie • Wymagania eksploatacyjne dla wyrobów niebezpiecznych, ich obsługa, przechowywanie, transport, oznaczanie, 

etykietowanie itp. 
Europejski • Europejski system komunikatów radiowych (ERMES) 
Ewakuacja • Ewakuacja w przypadku zagrożenia w budynkach 
Ewakuacji • Systemy ewakuacji i kontroli w przypadku zagrożenia 
Fakturowania • Aspek1y telekomunikacyjne wyceny i fak1urowania rozmów (biling) 
Falowody • Kable współosiowe. Falowody 
Farb • Inne składniki farb 
Farb • Przemysł farb i barwników 
Farb • Przemysł farb i barwników (Słownictwo) 
Farb • Składniki farb 
Farb • Składniki farb. Zagadnienia ogólne 
Farby • Farby i lakiery 
Farby • Farby proszkowe 
Farby • Tusze, atramenty. Farby drukarskie 
Farmaceutyczne • środki farmaceutyczne 
Farmaceutyczne • Środki farmaceutyczne. Zagadnienia ogólne 
Farmaceutycznego • Wyposażenie dla przemysłu farmaceutycznego 
Farmaceutycznych • Inne normy dotyczące środków farmaceutycznych 
Fenole • Fenole 
Filamentów • Maszyny i wyposażenie do wytwarzania włókien i filamentów chemicznych oraz przygotowania włókien do przędzenia 
Filce • Włókniny, filce, koronki itp 
Filmowy • Sprzęt filmowy 
Filmów • Szpulki do filmów fotograficznych, rdzenie, szpule, bębny itp. 
Filmów • Szpulki do filmów kinematograficznych, rdzenie, szpule, bębny itp. 
Filtry • Filtry elek1ryczne 
Filtry • Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów 
Finanse • Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia 
Fizyczna • Warstwa fizyczna [OSI] 
Fizyczne • Fizyczne właściwości gleby 
Fizyczne • Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne 
Fizyczne • Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo) 
Fizycznych • Badanie fizycznych właściwości wody 
Fizyka • Fizyka. Chemia 
Fizyka • Fizyka stosowana 
Fizykochemiczne • Fizykochemiczne metody analizy 
Fluorescencyjne • Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze 
Fluorowcopochodne • Fluorowcopochodne węglowodorów 
Fluoryt • Mika, fluoryt itp. 
Folie • Folie i arkusze [wyroby z gumy i tworzyw sztucznych] 
Folie • Obwoluty, papier, taśmy, folie metalowe, sznurki, wkładki uszczelniające, wkładki amortyzujące itp. 
Formowania • Urządzenia do formowania 
Fotoelektronowe • Lampy fotoelek1ronowe i fotokomórki 
Fotografia • Fotografia 
Fotografia • Fotografia. Zagadnienia ogólne 
Fotograficzne • Chemikalia fotograficzne 
Fotograficzne • Papier, blony i plyty fotograficzne. Kasety 
Fotograficzne • Studia fotograficzne 
Fotograficznego • Soczewki do sprzętu fotograficznego 
Fotograficzny • Sprzęt fotograficzny. Projek1ory 
Fotograficznych • Szpulki do filmów fotograficznych, rdzenie, szpule, bębny itp. 
Fotografii • Inne normy dotyczące fotografii 
Fotokomórki • Lampy fotoelek1ronowe i fotokomórki 
Fotowoltaiczne • Systemy fotowoltaiczne 
Frankujące • Maszyny do pisania, urządzenia do dyk1owania, maszyny do adresowania, maszyny do otwierania listów, maszyny do skladania 

listów, maszyny frankujące, taśmy oraz inne wyposażenie maszyn itp. 
Frezarki • Wytaczarki i frezarki 
Frezy • Frezy 
Froterki • Odkurzacze, maszyny do czyszczenia i konserwacji podłóg, froterki itp. 
Fundamentowe • Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne 
Fundamenty • Fundamenty 
Fungicydy • Fungicydy 
Futerkowe • Skóry futerkowe i sztuczne skóry 
Futerkowe • Skóry wyprawione zwykle i futerkowe 
Futerkowych • Maszyny i urządzenia do produkcji skór wyprawionych zwykłych i futerkowych 
Gadów • Łowienie ssaków i gadów morskich, zbieranie i hodowla mięczaków wodnych i innych produk1ów morskich, wyposażenie i urządzenia 

dla rybołówstwa i hodowli ryb itp. 
Galanteria • Nakrycia głowy. Galanteria włókiennicza. Zapięcia 
Galwaniczne • Inne ogniwa galwaniczne i baterie 
Galwaniczne • Ogniwa galwaniczne i baterie 
Galwaniczne • Ogniwa galwaniczne i baterie. Zagadnienia ogólne 
Gamma • Sprzęt do badań: aparatura przemyslowa do radiografii rentgenowskiej i gamma, defek1oskopy penetracyjne itp. 
Garaże • Ogrodzenia, bramy, szopy, garaże itp. 
Garnki • Butelki. Garnki. Słoje 
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Gatunki • Wymiary i gatunki wyrobów z metali nieżelaznych 
Gatunki • Wymiary i gatunki wyrobów z żeliwa i stali 
Gaz • Gaz ziemny 
Gazomierze • Gazomierze w budynkach 
Gazowe • Instalacje gazowe 
Gazowe • Ogrzewacze gazowe 
Gazowe • Paliwa gazowe 
Gazowe • Palniki gazowe 
Gazowe • Spawanie gazowe, elektryczne i plazmowe, spawanie elektronowe, cięcie plazmowe itp. 
Gazowe • Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe 
Gazowego • Inne wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego 
Gazowego • Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego 
Gazowego • Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne 
Gazów • Analiza gazów 
Gazów • Instalacje gazów medycznych 
Gazów • Zbiorniki ciśnieniowe, butle do gazów 
Gazu • Elementy rurociągów i rurociągi do ropy naftowej i gazu ziemnego 

G6mlctwo 

Gazu • Konstrukcje na pełnym morzu, z wyjątkiem konstrukcji dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz górnictwa dna 
morskiego 

Gazu • Urządzenia do przechowywania ropy naftowej i gazu ziemnego, sieci rozdzielcze, rurociągi, stacje paliw, urządzenia dystrybucyjne itp. 
Gazu • Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 
Gazu • Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego 
Gazy • Elektrody, spoiwa, gazy itp. 
Gazy • Gazy izolacyjne 
Gazy • Gazy płynne 
Gazy • Gazy przemysłowe 
Geodezja • Astronomia. Geodezja. Geografia 
Geodezyjne • Spektroskopy, przyrządy geodezyjne itp. 
Geografia • Astronomia. Geodezja. Geografia 
Geograficzna • Cyfrowa informacja geograficzna 
Geologia • Geologia. Meteorologia. Hydrologia 
Geomembrany • Geomembrany, asfalty budowlane itp. 
Geometrii • Specy1ikacje geometrii wyrobów (GPS) 
Geotechniczne • Geotechniczne właściwości gleby 
Geotechnika • Geotechnika 
Geotekstylia • Geotekstylia 
Gęstości • Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości 
Gęstościomierze • Gęstościomierze, alkoholomierze itp. 
Gier • Place do zabaw i gier 
Gier • Wyposażenie placów do zabaw i gier 
Giętkich • Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich 
Giętkie • Przewody giętkie [rurociągi i elementy rurociągów] 
Gimnastyczne • Urządzenia gimnastyczne, do siatkówki, koszykówki, do gry w piłkę ręczną, domowe sportowe urządzenia treningowe itp. 
Gips • Cement. Gips. Wapno. Zaprawa 
Glebowych • Aspekty rolnicze dotyczące gleby i ponownego użycia materiałów glebowych 
Gleboznawstwo • Gleboznawstwo i analiza gleby 
Gleboznawstwo • Jakość gleby. Gleboznawstwo 
Gleboznawstwo • Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne 
Gleby • Aspekty rolnicze dotyczące gleby i ponownego użycia materiałów glebowych 
Gleby • Badanie gleby. Zagadnienia ogólne 
Gleby • Biologiczne właściwości gleby 
Gleby • Charakterystyki chemiczne gleby 
Gleby • Fizyczne właściwości gleby 
Gleby • Geotechniczne właściwości gleby 
Gleby • Gleboznawstwo i analiza gleby 
Gleby • Hydrologiczne właściwości gleby 
Gleby • Inne normy dotyczące jakości gleby 
Gleby • Jakość gleby. Gleboznawstwo 
Gleby • Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne 
Gleby • Urządzenia do uprawy gleby 
Glina • Kruszywa, piasek, glina, lupki dachowe, kamienie itp. 
Globalny • Globalny system dla komunikacji ruchomej (GSM) 
Globalny • Globalny system określania pozycji (GPS) 
Glukoza • Glukoza, syropy itp. 
Głośniki • Słuchawki, głośniki, mikrofony itp. 
Głowę • Sprzęt ochraniający głowę 
Głowy • Nakrycia głowy. Galanteria włókiennicza. Zapięcia 
Głowy • Ochronne nakrycia głowy 
Gniazda • Wtyczki. Gniazda. Łączniki [elektronika] 
Gniazda • Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki 
Golarki • Suszarki do włosów, brzytwy, golarki, szczotki do zębów, przyrządy do masażu, urządzenia do oddziaływania na skórę 

promieniowaniem itp. 
Gospodarka • Gospodarka rolna i leśna 
Gospodarka • Gospodarka rolna i leśna. Zagadnienia ogólne 
Gospodarki • Inne normy dotyczące gospodarki rolnej i leśnej 
Gospodarstwa • Ekonomika gospodarstwa domowego. Zagadnienia ogólne 
Górnictwa • Konstrukcje na pełnym morzu dla górnictwa dna morskiego 
Górnictwa • Konstrukcje na pełnym morzu, z wyjątkiem konstrukcji dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz górnictwa 

dna morskiego 
Górnictwa • Sprzęt dla górnictwa dna morskiego 
Górnictwo • Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów 
Górnictwo • Górnictwo i kopaliny 
Górnictwo • Górnictwo i kopaliny (Słownictwo) 
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Górnicze • Maszyny i urządzenia górnicze 
Górnicze • Maszyny i urządzenia górnicze. Zagadnienia ogólne 
Górnicze • Poszukiwania, odkrywki, roboty przygotowawcze, wyrobiska złóż naturalnych, wiercenia, konstrukcje kopalniane, prace górnicze, 

przetwórstwo minerałów itp . 
GPS • Globalny system określania pozycji (GPS) 
GPS • Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) 
Graficzne • Inne symbole graficzne 
Graficzne • Symbole graficzne 
Graficzne • Symbole graficzne informacji publicznej 
Graficzne • Symbole graficzne stosowane na urządzeniach 
Graficzne • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Graficzne • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Graficzne • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i techniki informatycznej oraz podobnej dokumentacji 

technicznej wyrobu 
Graficzne • Symbole graficzne. Zagadnienia ogólne 
Grafika • Grafika komputerowa 
Gramofonowe • Magnetofony, płyty gramofonowe, taśmy magnetyczne. kasety, płyty kompaktowe (CD) itp. 
Grube • Blachy grube, blachy cienkie i taśmy 
Gry • Urządzenia gimnastyczne, do siatkówki, koszykówki, do gry w piłkę ręczną, domowe sportowe urządzenia treningowe itp. 
Gry • Wyposażenie alpinistyczne, do gry w piłkę nożną, tenisa, pływania, nurkowania itp. 
Gry • Wyposażenie do gry w hokeja na lodzie 
Grzałki • Grzałki do łóżek wodnych i koce elektryczne 
Grzewcze • Okrętowe instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze 
GSM • Globalny system dla komunikacji ruchomej (GSM) 
Guma • Guma 
Guma • Guma i tworzywa sztuczne [lotnictwo i kosmonautyka] 
Gumą • Tkaniny powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi 
Gumowego • Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych 
Gumowy • Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych 
Gumowy • Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo) 
Gumowym • Technologie stosowane w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych 
Gumy • Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 
Gumy • Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy 
Gumy • Składniki gumy 
Gumy • Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych 
Gumy • Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne 
Gumy • Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 
Gumy • Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne 
Guziki • Krawaty, rękawiczki, szaliki, chustki do nosa, paski, klamry, guziki, zamki błyskawiczne, sprzączki, parasolki itp. 
Gwintowniki • Gwintowniki i narzynki 
Gwinty • Gwinty 
Gwinty • Gwinty [lotnictwo i kosmonautyka] 
Gwinty • Gwinty calowe 
Gwinty • Gwinty metryczne 
Gwinty • Gwinty miniaturowe, gwinty rurowe itp. 
Gwinty • Gwinty specjalne 
Gwinty • Gwinty Whitwortha 
Gwinty • Gwinty. Zagadnienia ogólne 
Gwoździe • Kołki, gwoździe [lotnictwo i kosmonautyka] 
Gwoździe • Sworznie, kołki, gwoździe 
Haki • Haki, szakle, łańcuchy ogniwowe, liny stalowe itp. [urządzenia dźwigowe] 
Halas • Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia 
Hałas • Hałas emitowany przez środki transportu 
Hałas • Hałas ruchu drogowego, ruchu kolejowego, hałas w portach morskich i lotniczych 
Hałasu • Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka 
Hałasu • Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne 
Hałdowania • Wyposażenie do sprzątania ulic, pojemniki na odpady, wyposażenie do spalania odpadów i ich prasowania, wyposażenie 

do hałdowania odpadów, miejsca na wysypiska śmieci itp. 
Hamulcowe • Uklady hamulcowe 
Handel • Handel. Działalność handlowa. Marketing 
Handlowa • Handel. Dzialalność handlowa. Marketing 
Handlowe • Budynki przemysłowe i handlowe 
Handlowe • Różne urządzenia domowe i handlowe 
Handlowe • Urządzenia ogrzewcze domowe, handlowe i przemyslowe 
Handlowego • Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport 
Handlowego • Sprzęt do użytku domowego i handlowego Rozrywki. Sport (Slownictwo) 
Handlu • Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle 
Handlu • Urządzenia chlodnicze stosowane w handlu 
Handlu • Zastosowanie IT w transporcie i handlu 
Handlu • Zastosowanie kart w bankowości, handlu. telekomunikacji, transporcie itp. 
Herbata • Herbata 
Herbata • Herbata. Kawa. Kakao 
Herbaty • Herbaty ziołowe 
Herbicydy • Herbicydy 
Higiena • Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa 
Higiena • Higiena żywności 
Higieny • Kosmetyki. Środki higieny osobistej 
Hipermedialnych • Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych, informatyczne techniki zabezpieczeń, szyfrowanie, 

kodowanie kreskowe itp. 
Hoboki • Beczki. Hoboki. Kanistry 
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65.020.30 Hodowla • Hodowla i chów zwierząt 
65.150 Hodowla • Łowienie ssaków i gadów morskich, zbieranie i hodowla mięczaków wodnych i innych produktów morskich. wyposażenie 
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i urządzenia dla rybołówstwa i hodowli ryb itp. 
Hodowla • Rybołówstwo i hodowla ryb 
Hodowli • Łowienie ssaków i gadów morskich, zbieranie i hodowla mięczaków wodnych i innych produktów morskich, wyposażenie i urządzenia 

dla rybołówstwa i hodowli ryb itp. 
Hodowli • Szklarnie i inne obiekty do hodowli upraw pod osłonami 
Hodowli • Woda do basenów, do hodowli ryb itp. 
Hokeja • Wyposażenie do gry w hokeja na lodzie 
Hotele • Hotele, restauracje, myjnie, pralnie. przeprowadzki, usługi pogrzebowe itp. 
Hutnictwa • Maszyny i urządzenia dla hutnictwa 
Hutnictwo • Hutnictwo 
Hutnictwo • Hutnictwo (Słownictwo) 
Hydrauliczne • Ciecze hydrauliczne 
Hydrauliczne • Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne 
Hydrauliczne • Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne 
Hydraulicznych • Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych 
Hydraulika • Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych 
Hydraulika • Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania 
Hydraulika • Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo) 
Hydroenergetyka • Hydroenergetyka 
Hydrologia • Geologia. Meteorologia. Hydrologia 
Hydrologiczne • Hydrologiczne właściwości gleby 
Hydrotechniczne • Budownictwo hydrotechniczne 
Identyfikacyjne • Karty identyfikacyjne i urządzenia towarzyszące 
Implanty • Implanty oftalmiczne 
Implanty • Implanty stomatologiczne 
Impregnacja • Pozyskiwanie drewna i impregnacja drewna 
In-vitro • Toksykologia, biokompatybilność, ocena biologiczna, systemy do diagnostyki in-vitro, kontrola dopingowa, analiza krwi, moczu itp. 
Informacja • Cyfrowa informacja geograficzna 
Informacja • Informacja. Dzialalność wydawnicza 
Informacja • Informacja naukowa 
Informacje • Informacje dla konsumenta 
Informacji • Inne urządzenia pamięciowe i nośniki informacji 
Informacji • Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych, informatyczne techniki zabezpieczeń, szyfrowanie, 

kodowanie kreskowe itp. 
Informacji • Symbole graficzne informacji publicznej 
Informacji • Systemy przekazywania danych i informacji oraz wyposażenie naziemne do przeprowadzenia startu rakiet 
Informacji • Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji 
Informacji • Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji. Zagadnienia ogólne 
Informacji • Zastosowanie IT w informacji, dokumentacji i działalności wydawniczej 
Informacji • Zestawy znaków i kodowanie informacji 
Informacji • Zestawy znaków kodowych do wymiany informacji bibliograficznych 
Informatyczna • Technika informatyczna (IT). Zagadnienia ogólne 
Informatyczna • Technika informatyczna. Wyposażenie biurowe 
Informatyczna • Technika informatyczna. Wyposażenie biurowe (Słownictwo) 
Informatyczne • Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych, informatyczne techniki zabezpieczeń, szyfrowanie, 

kodowanie kreskowe itp. 
35.060 Informatycznej • Języki stosowane w technice informatycznej 
01.100.27 Informatycznej • Rysunek techniczny telekomunikacyjny i techniki informatycznej 
01.080.50 Informatycznej • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i techniki informatycznej oraz podobnej 
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91.140.70 
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dokumentacji technicznej wyrobu 
Informatycznej • Zastosowanie techniki informatycznej 
Informatycznej • Zastosowanie techniki informatycznej. Zagadnienia ogólne 
Informatyka • Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne) 
Infrastruktura • Infrastruktura 
Infuzji • Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji 
Iniekcji • Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji 
Insektycydy • Insektycydy 
Instalacja • Instalacja odgromowa 
Instalacja • Rama i konstrukcja pojazdu, urządzenia do ogrzewania, instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniu kierowcy/pasażera, prowadnice 

ładunkowe dachowe itp. 
Instalacje • Baseny pływackie, instalacje termalne, solaria, boiska sportowe, ścieżki zdrowia itp. 
Instalacje • Budownictwo tramwajowe, koleje linowe naziemne, dżwignice linomostowe. sprzęt i instalacje do kontroli ruchu kolejowego, itp. 
Instalacje • Budynki, instalacje i urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych 
Instalacje • Budynki inwentarskie. ich wyposażenie oraz instalacje 
Instalacje • Budynki. konstrukcje i instalacje dla rolnictwa 
Instalacje • Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa. Zagadnienia ogólne 
Instalacje • Elektryczne instalacje kolejowe stale 
Instalacje • Inne instalacje w budynkach 
Instalacje • Instalacje bezpieczeństwa i systemy mocowania [pojazdy drogowe] 
Instalacje • Instalacje elektryczne 
Instalacje • Instalacje elektryczne do użytku zewnętrznego 
Instalacje • Instalacje gazowe 
Instalacje • Instalacje gazów medycznych 
Instalacje • Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania 
Instalacje • Instalacje nadziemne i podziemne 
Instalacje • Instalacje oświetleniowe 
Instalacje • Instalacje rurociągowe 
Instalacje • Instalacje sanitarne 
Instalacje • Instalacje w budynkach 
Instalacje • Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne 
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Instalacje • Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
Instalacje • Instalacje wodociągowe 
Instalacje • Okrętowe instalacje wentylacyjne. klimatyzacyjne i grzewcze 
Instalacje • Przyrządy i instalacje pomiarowe (pomiary przepływów] 
Instalacje • Przyrządy pomiarowe i instalacje [drgania, wstrząsy i pomiary drgań] 
Instalacje • Sprzęt i instalacje do kontroli transportu powietrznego 
Instalacje • Sprzęt i instalacje do kontroli transportu wodnego 
Instalacje • Systemy ostrzegania i kontroli ruchu drogowego, urządzenia i instalacje (kontrola prędkości, instalacje sygnalizacyjne ruchu, czy1niki 

toru pojazdu, znakownice nawierzchni, włazy itp.) 
Instalacje • Urządzenia i instalacje pokładowe [statki i konstrukcje morskie] 
Instalacje • Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich 
Instalacji • Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa 
Instrukcji • Zasady opracowywania instrukcji uży1kowania, instrukcji obsługi, wymagań technicznych wyrobu itp. 
Instrumenty • Instrumenty muzyczne 
Integracją • Sieć cyfrowa z integracją usług (ISDN) 
Intelektualna • Patenty. Własność intelektualna 
Interfejs • Interfejs i urządzenia łączące 
Inwalidzkie • Wózki inwalidzkie i laski 
Inwentarskie • Budynki inwentarskie, ich wyposażenie oraz instalacje 
Inżynieria • Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne 
Inżynieria • Inżynieria lądowa i wodna 
Inżynieria • Inżynieria lądowa i wodna (Słownictwo) 
Inżynieria • Inżynieria lądowa i wodna. Zagadnienia ogólne 
Inżynierii • Rysunek techniczny dotyczący inżynierii lądowej i wodnej 
ISDN • Sieć cyfrowa z integracją usług (ISDN) 
IT • Aspekty ogólne dotyczące urządzeń IT 
IT • Technika informatyczna (IT). Zagadnienia ogólne 
IT • Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT 
IT • Zastosowanie IT w bankowości 
IT • Zastosowanie IT w informacji, dokumentacji i działalności wydawniczej 
IT • Zastosowanie IT w innych dziedzinach 
IT • Zastosowanie IT w nauce 
IT • Zastosowanie IT w pracy biurowej 
IT • Zastosowanie IT w przemyśle 
IT • Zastosowanie IT w technice medycznej 
IT • Zastosowanie IT w transporcie i handlu 
Izolacja • Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa 
Izolacja • Izolacja 
Izolacja • Izolacja cieplna [budownictwo] 
Izolacja • Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne 
Izolacja • Izolacja przeciwwilgociowa 
Izolacja • Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna 
Izolacji • Inne normy dotyczące izolacji 
Izolacji • Materialy do izolacji cieplnej i dźwiękowej 
Izolacji • Systemy izolacji [elektronika] 
Izolacyjne • Gazy izolacyjne 
Izolacyjne • Inne materiały izolacyjne 
Izolacyjne • Inne płyny izolacyjne 
Izolacyjne • Materiały izolacyjne 
Izolacyjne • Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne 
Izolacyjne • Materiały izolacyjne ze szkła i ceramiki 
Izolacyjne • Materiały izolacyjne z papieru i tektury 
Izolacyjne • Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy 
Izolacyjne • Oleje izolacyjne 
Izolacyjne • Plyny izolacyjne 
Izolacyjne • Plyny izolacyjne. Zagadnienia ogólne 
Izolatorów • Okucia i inne komponenty do izolatorów 
Izolatory • Izolatory 
Izolatory • Izolatory przepustowe 
Jadalne • Oleje i tłuszcze jadalne. Nasiona oleiste 
Jaja • Drób i jaja 
Jakości • Inne normy dotyczące jakości 
Jakości • Inne normy dotyczące jakości gleby 
Jakości • Inne normy dotyczące jakości powietrza 
Jakości • Inne normy dotyczące jakości wody 
Jakości • Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości 
Jakością • Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości 
Jakość • Jakość 
Jakość • Jakość gleby. Gleboznawstwo 
Jakość • Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne 
Jakość • Jakość powietrza 
Jakość • Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne 
Jakość • Jakość wody 
Jakość • Jakość wody. Zagadnienia ogólne 
Jakość • Jakość. Zagadnienia ogólne 
Jakość • Metody sterylizacji, jakość powietrza w salach chirurgicznych itp 
Jądrowa • Energetyka jądrowa 
Jądrowa • Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne 
Jądrowe • Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo 
Jądrowej • Inne normy dotyczące energetyki jądrowej 
Jednostki • Male jednostki pływające 
Jednostki • Wielkości i jednostki 
Jedzenia • Pomoce do jedzenia i picia 
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Język • Znormalizowany uogólniony język znaków (SGML), urządzenia do automatycznego tłumaczenia itp. 
Języki • Języki stosowane w technice informatycznej 
Jubilerstwo • Jubilerstwo 
Jubilerstwo • Mechanika precyzyjna. Jubilerstwo 
Jubilerstwo • Mechanika precyzyjna. Jubilerstwo (Słownictwo) 
Kabin • Wyposażenie pasażerskie i kabin [lotnictwo i kosmonautyka] 
Kable • Kable 
Kable • Kable i przewody elektryczne 
Kable • Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne 
Kable • Kable współosiowe. Falowody 
Kable • Przewody i kable symetryczne 
Kable • Włókna i kable [telekomunikacja] 
Kablowe • Synchronizacja, systemy kablowe, okablowanie zintegrowane, drogi dostępu i multipleksowanie 
Kablowe • Systemy rozdzielcze kablowe [radiokomunikacja] 
Kadłubie • Zawory talerzowe o kadłubie kulistym 
Kadłuby • Kadłuby i ich elementy 
Kadm • Kadm, kobalt i ich stopy 
Kadmu • Wyroby z kadmu i kobaltu 
Kakao • Herbata. Kawa. Kakao 
Kakao • Kakao 
Kalkulatory • Komputery osobiste, kalkulatory itp. 
Kalorymetria • Ciepło. Kalorymetria 
Kamery • Magnetowidy, kamery, kasety, dyski laserowe itp. 
Kamienie • Kruszywa, piasek, glina, łupki dachowe, kamienie itp. 
Kamienie • Metale szlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne 
Kamieniołomów • Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów 
Kamizelki • Odzież ognioszczelna, osobiste urządzenia do utrzymywania się na wodzie (kamizelki ratunkowe) 
Kanalizacyjne • Systemy kanalizacyjne zewnętrzne 
Kanałach • Przepływy w kanałach otwartych 
Kanały • Kanały do celów elektrycznych 
Kanały • Kanały wentylacyjne 
Kanały • Kominy, trzony, kanały 
Kanistry • Beczki. Hoboki. Kanistry 
Kaolin • Sadza. kaolin itp. 
Kart • Zastosowanie kart w bankowości, handlu, telekomunikacji, transporcie itp. 
Karty • Karty identy1ikacyjne i urządzenia towarzyszące 
Karty • Karty i taśmy papierowe 
Kasety • Błony kinematograficzne. Kasety 
Kasety • Dyski elastyczne, dyskietki, opakowania do przechowywania dysków, kasety na dyski 
Kasety • Kasety do taśm magnetycznych 
Kasety • Magnetofony, pły1y gramofonowe, taśmy magnetyczne, kasety, pły1y kompaktowe (CD) itp. 
Kasety • Magnetowidy, kamery, kasety, dyski laserowe itp. 
Kasety • Papier. błony i pły1y fotograficzne. Kasety 
Kaski • Kaski, sprzęt ochrony osobistej oczu, ochronniki słuchu itp. 

Kloski 

Kasy • Usługi ochroniarskie. procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe. materiały i wyposażenie odporne na włamania, 
materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 

Katodowe • Powłoki elektrolityczne, powłoki katodowe, powłoki autokatalityczne itp. 
Kauczuk • Lateks i kauczuk 
Kawa • Herbata. Kawa. Kakao 
Kawa • Kawa i substy1uty kawy 
Kawy • Kawa i substy1uty kawy 
Kąta • Inne normy dotyczące pomiarów długości i kąta 
Kąta • Pomiary długości i kąta 
Kąta • Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne 
Kątowej • Pomiary czasu, prędkości, przyspieszenia, prędkości kątowej 
Keczup • Koncentraty pomidorowe, keczup itp. 
Kempingi • Sprzęt kempingowy i kempingi 
Kempingowe • Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe 
Kempingowy • Sprzęt kempingowy i kempingi 
Ketony • Aldehydy i ketony 
Kierowanie • Planowanie i obsługa zakładu, projektowanie procesów technologicznych i kierowanie nimi, produkcja i przetwarzanie, środki 

bezpieczeństwa itp. [przemysł chemiczny] 
Kierowcy • Rama i konstrukcja pojazdu, urządzenia do ogrzewania, instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniu kierowcy/pasażera. prowadnice 

ładunkowe dachowe itp. 
Kierownicze • Sprzęgła, skrzynie biegów, układy kierownicze ze wspomaganiem, wały Cardana. mechanizmy różnicowe, kola, obręcze itp. 
Kilofy • Szufle, łopaty, łomy, kilofy itp. 
Kinematografia • Kinematografia 
Kinematografia • Kinematografia. Zagadnienia ogólne 
Kinematograficzne • Błony kinematograficzne. Kasety 
Kinematograficznych • Szpulki do filmów kinematograficznych, rdzenie. szpule, bębny itp. 
Kinematografii • Inne normy dotyczące kinematografii 
Klamry • Krawaty, rękawiczki, szaliki, chustki do nosa, paski, klamry, guziki, zamki błyskawiczne, sprzączki, parasolki itp. 
Klamry • Zaciski i klamry 
Klasyfikacja • Klasy1ikacja, znakowanie, pobieranie próbek, analiza chemiczna itp. [surówka. żeliwo. stal] 
Klasyfikacja • Klasy1ikacja, znakowanie, pobieranie próbek. analiza chemiczna itp. [żelazostopy] 
Klasyfikacja • Klasy1ikacja, znakowanie, pobieranie próbek, analiza chemiczna itp. [metale nieżelazne] 
Klatki • Pudła. Skrzynie. Klatki 
Klejące • Taśmy klejące [elektrotechnika] 
Klejące • Taśmy klejące 
Kleje • Kleje [lotnictwo i kosmonautyka] 
Kleje • Kleje 
Klejenia • Maszyny i wyposażenie do nawijania, motania, snucia, klejenia, nawijania przędzy na wały itp. 
Klęski • Wypadki i klęski żywiołowe 
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Klimatyzacji • Urządzenia do wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia [górnictwo] 
Klimatyzacyjna • Rama i konstrukcja pojazdu, urządzenia do ogrzewania, instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniu kierowcy/pasażera, 

prowadnice ładunkowe dachowe itp. 
Klimatyzacyjne • Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
Klimatyzacyjne • Okrętowe instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze 
Klimatyzacyjne • Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne 
Klinowe • Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe, wielowypusty i wielokarby 
Kliny • Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe, wielowypusty i wielokarby 
Klucze • Klucze, wkrętaki, szczypce, obcęgi, młotki itp. 
Kłody • Drewno, kłody, tarcica 
Kobalt • Kadm, kobalt i ich stopy 
Kobaltu • Wyroby z kadmu i kobaltu 
Koce • Grzałki do lóżek wodnych i koce elektryczne 
Koce • Kołdry, koce, artykuły pościelowe 
Kodowania • Bielizna osobista i nocna, ubiory z dzianin, ubiory wojskowe, wyroby pończosznicze itp. oraz ich etykietowanie i systemy 

kodowania rozmiarów 
Kodowanie • Kodowanie barwne 
Kodowanie • Kodowanie informacji audio. wideo, multimedialnych i hipermedialnych, informatyczne techniki zabezpieczeń, szyfrowanie, 

kodowanie kreskowe itp. 
Kodowanie • Zestawy znaków i kodowanie informacji 
Kodowych • Zestawy znaków kodowych do wymiany informacji bibliograficznych 
Koks • Produkty węglowe, koks, torf, drewno itp. 
Kolei • Budownictwo kolei linowych 
Kolei • Sprzęt do budowy i konserwacji kolei linowych i szynowych 
Kolei • Wyposażenie kolei linowych 
Koleje • Budownictwo tramwajowe. koleje linowe naziemne, dżwignice linomostowe, sprzęt i instalacje do kontroli ruchu kolejowego, itp. 
Kolejnictwa • Materiały i zespoły dla kolejnictwa 
Kolejnictwo • Kolejnictwo 
Kolejnictwo • Kolejnictwo (Słownictwo) 
Kolejnictwo • Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne 
Kolejowe • Budownictwo kolejowe 
Kolejowe • Elektryczne instalacje kolejowe stale 
Kolejowego • Budownictwo tramwajowe, koleje linowe naziemne, dżwignice linomostowe, sprzęt i instalacje do kontroli ruchu kolejowego, itp. 
Kolejowego • Hałas ruchu drogowego, ruchu kolejowego, hałas w portach morskich i lotniczych 
Kolejowego • Usługi z zastosowaniem transportu kolejowego 
Kolejowy • Transport kolejowy 
Kolejowych • Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych 
Kolumny • Kolumny [przemysł chemiczny] 
Koła • Sprzęgła, skrzynie biegów, układy kierownicze ze wspomaganiem, wały Cardana. mechanizmy różnicowe, koła, obręcze itp. 
Koła • Taśmy, łańcuchy, kola łańcuchowe itp. [części składowe przenośników] 
Kołdry • Kołdry, koce. artykuły pościelowe 
Kołki • Kolki, gwożdzie [lotnictwo i kosmonautyka] 
Kołki • Sworznie, kołki, gwożdzie 
Kołnierze • Kołnierze, złącza i połączenia 
Kołnierze • Pierścienie, tulejki, tuleje, kołnierze 
Kominy • Kominy, trzony, kanały 
Komory • Meble i komory chłodnicze itp. 
Kompaktowe • Magnetofony, płyty gramofonowe, taśmy magnetyczne, kasety, płyty kompaktowe (CD) itp. 
Kompaktowe • Urządzenia magnetooptyczne (MO) i kompaktowe (CD) 
Kompatybilność • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
Kompatybilność • Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne 
Kompletne • Kompletne opakowania transportowe z zawartością 
Komplety • Komplety przyborów, sprzęt, urządzenia i transport medyczny dla pierwszej pomocy 
Komponenty • Materiały i komponenty do budowy statków [morskich] 
Komponenty • Okucia i inne komponenty do izolatorów 
Komponenty • Zespoły drzwiowe i ich komponenty, żaluzje, okiennice 
Kompozytów • Inne materiały do wzmacniania kompozytów 
Kompozytów • Materiały do wzmacniania kompozytów 
Kompozytów • Materiały do wzmacniania kompozytów. Zagadnienia ogólne 
Komputerowa • Grafika komputerowa 
Komputerowa • Tomografia komputerowa 
Komputerowe • Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne) 
Komputerowe • Lokalne sieci komputerowe (LAN), miejskie sieci komputerowe (MAN), rozległe sieci komputerowe (WAN), itp. 
Komputerowo • Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) 
Komputery • Komputery osobiste. kalkulatory itp. 
Komunikacja • Systemy do przetwarzania tekstu, komunikacja tekstowa. prezentacja tekstu, architektura dokumentów biurowych (ODA) itp. 
Komunikacji • Globalny system dla komunikacji ruchomej (GSM) 
Komunikatów • Europejski system komunikatów radiowych (ERMES) 
Komutacji • Prywatna sieć komutacji pakietów danych (PSPDN) i Ethernet 
Komutowane • Publiczne komutowane sieci telefoniczne (PSTN), prywatne sieci telekomunikacyjne (PTN) i prywatne zintegrowane sieci usług 

(PISN) 
Koncentraty • Koncentraty pomidorowe, keczup itp. 
Kondensatory • Inne kondensatory 
Kondensatory • Kondensatory 
Kondensatory • Kondensatory aluminiowe elektrolityczne 
Kondensatory • Kondensatory ceramiczne i mikowe 
Kondensatory • Kondensatory do sieci elektroenergetycznych 
Kondensatory • Kondensatory mocy 
Kondensatory • Kondensatory papierowe i plastikowe 
Kondensatory • Kondensatory stale 
Kondensatory • Kondensatory tantalowe elektrolityczne 
Kondensatory • Kondensatory. Zagadnienia ogólne 
Kondensatory • Kondensatory zmienne 
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Konserwacja • Konserwacja urządzeń. czyszczenie itp. 
Konserwacji • Odkurzacze, maszyny do czyszczenia i konserwacji podłóg, froterki itp. 
Konserwacji • Sprzęt do budowy i konserwacji kolei linowych i szynowych 
Konserwacji • Urządzenia do konserwacji dróg 
Konserwacji • Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej 
Konserwowe • Owoce i warzywa suszone, konserwowe i zamrażane 
Konserwujące • Sól, ocet. substancje konserwujące żywność itp. 
Konstrukcja • Rama i konstrukcja pojazdu, urządzenia do ogrzewania, instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniu kierowcy/pasażera. 

prowadnice ładunkowe dachowe itp. 
Konstrukcjach • Urządzenia. wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich 
Konstrukcje • Budowa statków i konstrukcje morskie 
Konstrukcje • Budowa statków. Konstrukcje morskie 
Konstrukcje • Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo) 
Konstrukcje • Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa 
Konstrukcje • Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa. Zagadnienia ogólne 
Konstrukcje • Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia 
Konstrukcje • Inne konstrukcje [budownictwo] 
Konstrukcje • Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
Konstrukcje • Konstrukcje budowlane 
Konstrukcje • Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogólne 
Konstrukcje • Konstrukcje drewniane 
Konstrukcje • Konstrukcje i elementy konstrukcyjne 
Konstrukcje • Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych 
Konstrukcje • Konstrukcje metalowe 
Konstrukcje • Konstrukcje mostowe 
Konstrukcje • Konstrukcje murowe 
Konstrukcje • Konstrukcje na pełnym morzu 
Konstrukcje • Konstrukcje na pełnym morzu dla górnictwa dna morskiego 

Kopaliny 

Konstrukcje • Konstrukcje na pełnym morzu. z wyjątkiem konstrukcji dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 
górnictwa dna morskiego 

27.120.10 Konstrukcje • Konstrukcje reaktorów 
91.090 Konstrukcje • Konstrukcje zewnętrzne 
73.020 Konstrukcje • Poszukiwania. odkrywki, roboty przygotowawcze. wyrobiska złóż naturalnych. wiercenia, konstrukcje kopalniane, prace górnicze, 

przetwórstwo minerałów itp. 
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Konstrukcje • Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne 
Konstrukcji • Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne 
Konstrukcji • Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce 
Konstrukcji • Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich 
Konstrukcji • Konstrukcje na pełnym morzu. z wyjątkiem konstrukcji dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 

górnictwa dna morskiego 
Konstrukcji • Projektowanie. obciążenia i obliczenia konstrukcji 
Konstrukcji • Wyroby stalowe dla konstrukcji lotniczych 
Konstrukcji • Wyroby ze stopów metali nieżelaznych dla konstrukcji lotniczych 
Konstrukcyjne • Konstrukcje i elementy konstrukcyjne 
Konstrukcyjne • Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych 
Konsumenta • Informacje dla konsumenta 
Konsumentów • Usługi dla konsumentów 
Kontaktowe • Okulary i soczewki kontaktowe 
Kontaktu • Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi 
Kontaktu • Pojemniki na żywność oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z wodą pitną 
Kontenery • Kontenery dla towarów i przedmiotów stałych oraz materiałów sypkich 
Kontenery • Kontenery ogólnego zastosowania 
Kontenery • Kontenery, palety i siatki do transportu powietrznego 
Kontraktowe • Aspekty kontraktowe [budownictwo] 
Kontrola • Kontrola sanitarna [hodowla i chów zwierząt] 
Kontrola • Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne 
Kontrola • Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym 
Kontrola • Systemy ostrzegania i kontroli ruchu drogowego, urządzenia i instalacje (kontrola prędkości. instalacje sygnalizacyjne ruchu, czytniki 

toru pojazdu, znakownice nawierzchni. włazy itp.) 
Kontrola • Toksykologia, biokompatybilność, ocena biologiczna, systemy do diagnostyki in-vitro, kontrola dopingowa, analiza krwi, moczu itp. 
Kontrola • Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona 
Kontroli • Budownictwo tramwajowe, koleje linowe naziemne, dżwignice linomostowe, sprzęt i instalacje do kontroli ruchu kolejowego, itp. 
Kontroli • Pomieszczenia czyste i z nimi związane podlegające kontroli 
Kontroli • Sprzęt i instalacje do kontroli transportu powietrznego 
Kontroli • Sprzęt i instalacje do kontroli transportu wodnego 
Kontroli • System nadzorujący, kontroli i wykrywania danych (SCADA) 
Kontroli • Systemy ewakuacji i kontroli w przypadku zagrożenia 
Kontroli • Systemy ostrzegania i kontroli ruchu drogowego, urządzenia i instalacje (kontrola prędkości. instalacje sygnalizacyjne ruchu, czytniki 

toru pojazdu, znakownice nawierzchni, włazy itp.) 
Kontroli • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli [pojazdy drogowe] 
Kontrolne • Sita kontrolne 
Kontrolne • Urządzenia nawigacyjne i kontrolne [statki i konstrukcje morskie] 
Kontrolne • Urządzenia wskazujące i kontrolne [pojazdy drogowe] 
Konwersyjne • Anodyzowanie, powłoki konwersyjne. natryskiwanie termiczne itp. 
Końcowe • Inne urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne 
Końcowe • Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne 
Końcowe • Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne 
Koordynacja • Terminologia (zasady i koordynacja) 
Koordynacja • Tolerancje, koordynacja modularna itp. [budownictwo] 
Kopalin • Urządzenia do przeróbki kopalin 
Kopaliny • Górnictwo i kopaliny 
Kopaliny • Górnictwo i kopaliny (Słownictwo) 
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Kopalniane • Poszukiwania, odkrywki, roboty przygotowawcze. wyrobiska złóż naturalnych, wiercenia, konstrukcje kopalniane, prace górnicze. 
przetwórstwo minerałów itp. 

Koparki • Ciągniki, koparki, ładowarki, równiarki itp. 
Koperty • Torebki i koperty 
Kopiarki • Drukarki, kopiarki, powielacze, urządzenia do oprawiania książek itp. 
Korbowe • Tłoki, pierścienie tłokowe, waty korbowe itp. do zastosowań ogólnotechnicznych 
Korbowo • Mechanizmy korbowo-wodzikowe oraz ich części i elementy 
Korek • Korek i wyroby z korka 
Korekta • Korekta odbitek próbnych 
Korka • Korek i wyroby z korka 
Koronki • Włókniny, filce. koronki itp. 
Korozja • Korozja metali 
Korozją • Oleje mineralne, ciecze do obróbki metali i do czasowej ochrony przed korozją 
Korozję • Stale stopowe, stale nierdzewne, stale odporne na korozję, żaroodporne itp. 
Korzenne • Przyprawy ziołowe i korzenne 
Korzenne • Soki i nektary, wody mineralne, lemoniady, piwo korzenne, napoje typu cola, itp. 
Kosiarki • Kosiarki do trawy, sprzęt do uprawy drzew oliwkowych i produkcji oliwek 
Kosmetyki • Kosmetyki. Środki higieny osobistej 
Kosmiczne • Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne 
Kosmiczne • Systemy kosmiczne i ich działanie 
Kosmicznych • Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych 
Kosmicznych • Silniki i układy napędowe statków powietrznych i kosmicznych 
Kosmicznych • Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych 
Kosmonautyce • Części złączne stosowane w lotnictwie i kosmonautyce 
Kosmonautyce • Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce 
Kosmonautyce • Materiały w lotnictwie i kosmonautyce 
Kosmonautyce • Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne 
Kosmonautyce • Obróbka powierzchni i nakładanie powłok w lotnictwie i kosmonautyce 
Kosmonautyce • Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce 
Kosmonautyka • Lotnictwo i kosmonautyka 
Kosmonautyka • Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo) 
Koszyki • Koszyki 
Koszykówki • Urządzenia gimnastyczne, do siatkówki, koszykówki, do gry w piłkę ręczną, domowe sportowe urządzenia treningowe itp. 
Koiły • Kotły i wymienniki ciepła 
Koiły • Palniki i kotły do systemów centralnego ogrzewania 
Koiły • Palniki i kotły. Zagadnienia ogólne 
Koiły • Palniki. Kotły [energetyka] 
Krajobrazu • Kształtowanie krajobrazu 
Krawaty • Krawaty, rękawiczki, szaliki, chustki do nosa, paski, klamry, guziki, zamki błyskawiczne. sprzączki, parasolki itp. 
Kreskowe • Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych, informatyczne techniki zabezpieczeń, szyfrowanie, 

kodowanie kreskowe itp. 
Kreślarski • Sprzęt kreślarski 
Krew • Opakowania na krew i cewniki wewnątrznaczyniowe 
Kriogeniczne • Zbiorniki kriogeniczne 
Krosna • Krosna. Maszyny tkackie 
Kruszywa • Kruszywa, piasek. glina. łupki dachowe, kamienie itp. 
Krwi • Toksykologia, biokompatybilność, ocena biologiczna, systemy do diagnostyki in-vitro, kontrola dopingowa. analiza krwi, moczu itp. 
Krzewów • Piły łańcuchowe i narzędzia do ścinania krzewów 
Książek • Drukarki, kopiarki, powielacze. urządzenia do oprawiania książek itp. 
Księgowość • Księgowość 
Kształtowanie • Kształtowanie krajobrazu 
Kształtowej • Procesy obróbki kształtowej 
Kształtowniki • Kształtowniki stalowe 
Kuchenki • Kuchenki mikrofalowe, okapy nadkuchenne 
Kuchenne • Bidety, zlewozmywaki kuchenne, wanny, zsypy na odpady itp. 
Kuchenne • Inne wyposażenie kuchenne 
Kuchenne • Mate urządzenia kuchenne 
Kuchenne • Meble kuchenne 
Kuchenne • Naczynia kuchenne. wyroby nożownicze itp. 
Kuchenne • Trzony kuchenne, stoły robocze. piekarniki itp. 
Kuchni • Wyposażenie kuchni 
Kuchni • Wyposażenie kuchni. Zagadnienia ogólne 
Kufry • Kufry, walizki, teczki, portmonetki, portfele, obroże itp. wykonywane z materiałów innych niż skóra 
Kukurydzy • Ziarno zbóż, kukurydzy, mąka, wyroby piekarskie itp. 
Kulistym • Zawory talerzowe o kadłubie kulistym 
Kuloodporny • Usługi ochroniarskie, procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe, materiały i wyposażenie odporne 

na włamania, materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 
Kulowe • Zawory kulowe i kurkowe 
Kurkowe • Zawory kulowe i kurkowe 
Kuźnicze • Urządzenia kużnicze. Prasy. Nożyce 
Kwalifikacje • Kwalifikacje spawaczy 
Kwalifikacje • Szkolenie, kwalifikacje i certyfikacja personelu 
Kwasowe • Ogniwa i baterie wtórne kwasowe 
Kwasy • Kwasy 
Kwasy • Kwasy organiczne 
Kwiaciarstwo • Ogrodnictwo, kwiaciarstwo. nasiona, choroby roślin 
Laboratoria • Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny 
Laboratoriów • Akredytacja laboratoriów oraz programy auditu i auditowanie 
Laboratoryjna • Medycyna laboratoryjna 
Laboratoryjne • Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca 
Laboratoryjny • Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny 
Lakiery • Farby i lakiery 
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Lakiery • Tkaniny nasycone i lakiery elektroizolacyjne 
Laminowane • Arkusze laminowane [wyroby z gumy i tworzyw sz1ucznych] 
Lamp • Inne normy dotyczące lamp 
Lampowe • Trzonki lampowe i oprawki 
Lampy • Lampy elektronowe 
Lampy • Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze 
Lampy • Lampy fotoelektronowe i fotokomórki 
Lampy • Lampy i ich wyposażenie 
Lampy • Lampy. Zagadnienia ogólne 
LAN • Lokalne sieci komputerowe (LAN). miejskie sieci komputerowe (MAN). rozlegle sieci komputerowe (WAN). itp. 
Laserowe • Magnetowidy, kamery, kasety, dyski laserowe itp. 
Laserowe • Optoelektronika. Urządzenia laserowe 
Laski • Wózki inwalidzkie i laski 
Lateks • Lateks i kauczuk 
Lądowa • Inżynieria lądowa i wodna 
Lądowa • Inżynieria lądowa i wodna (Słownictwo) 
Lądowa • Inżynieria lądowa i wodna. Zagadnienia ogólne 
Lądowej • Rysunek techniczny dotyczący inżynierii lądowej i wodnej 
Lekarskie • Recepty lekarskie 
Leki • Leki 
Lekkie • Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe 
Lemoniady • Soki i nektary, wody mineralne, lemoniady, piwo korzenne. napoje typu cola. itp. 
Lepiszcza • Lepiszcza. Materiały uszczelniające 
Lepkości • Pomiary objętości. masy, gęstości. lepkości 
Leśna • Gospodarka rolna i leśna 
Leśna • Gospodarka rolna i leśna. Zagadnienia ogólne 
Leśnej • Inne normy dotyczące gospodarki rolnej i leśnej 
Leśny • Sprzęt leśny 

Ładunkowe 

Liczb • Zagadnienia ogólne dotyczące przyrządów pomiarowych, szeregi liczb normalnych. wzorce miar, aspekty ogólne dotyczące materiałów 
wzorcowych itp. 

Liczniki • Liczniki energii elektrycznej w budynkach, awaryjne zasilanie elektryczne itp. 
Likwidacji • Urządzenia do likwidacji odpadków żywnościowych 
Linie • Linie. połączenia i obwody 
Linie • Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy 
Linie • Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stale 
Linii • Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych 
Linomostowe • Budownictwo tramwajowe, koleje linowe naziemne. dżwignice linomostowe. sprzęt i instalacje do kontroli ruchu kolejowego, itp. 
Linowe • Budownictwo tramwajowe, koleje linowe naziemne. dżwignice linomostowe. sprzęt i instalacje do kontroli ruchu kolejowego, itp. 
Linowe • Napędy linowe i ich elementy 
Linowych • Budownictwo kolei linowych 
Linowych • Sprzęt do budowy i konserwacji kolei linowych i szynowych 
Linowych • Wyposażenie kolei linowych 
Liny • Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe 
Liny • Haki, szakle, łańcuchy ogniwowe, liny stalowe itp. [urządzenia dżwigowe] 
Liny • Liny i sznury [przemysł tekstylny] 
Listów • Maszyny do pisania. urządzenia do dyktowania, maszyny do adresowania. maszyny do otwierania listów. maszyny do składania listów. 

maszyny frankujące, taśmy oraz inne wyposażenie maszyn itp. 
Literowe • Symbole literowe 
Lodowe • Lody i desery lodowe 
Lody • Lody i desery lodowe 
Lodzie • Wyposażenie do gry w hokeja na lodzie 
Logiczne • Mikroukłady elektroniczne, mikrostruktury logiczne i analogowe 
Logistyka • Technika wojskowa. Logistyka. Dowodzenie 
Logistyka • Zakupy. Dostawa. Logistyka 
Lokalne • Lokalne sieci komputerowe (LAN), miejskie sieci komputerowe (MAN), rozlegle sieci komputerowe (WAN). itp 
Lotnictwie • Części złączne stosowane w lotnictwie i kosmonautyce 
Lotnictwie • Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce 
Lotnictwie • Materiały w lotnictwie i kosmonautyce 
Lotnictwie • Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne 
Lotnictwie • Obróbka powierzchni i nakładanie powłok w lotnictwie i kosmonautyce 
Lotnictwie • Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce 
Lotnictwo • Lotnictwo i kosmonautyka 
Lotnictwo • Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo) 
Lotniczych • Budownictwo portów lotniczych 
Lotniczych • Halas ruchu drogowego, ruchu kolejowego, hałas w portach morskich i lotniczych 
Lotniczych • Wyroby stalowe dla konstrukcji lotniczych 
Lotniczych • Wyroby ze stopów metali nieżelaznych dla konstrukcji lotniczych 
Lotu • Osiągi statków powietrznych, dynamika lotu itp. 
Ludzkimi • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Lusterka • Urządzenia do czyszczenia, odmrażania i odmglawiania. lusterka itp. 
Lutowania • Stopy lutownicze i sprzęt do lutowania [mechanika] 
Lutowanie • Lutowanie miękkie i lutowanie twarde 
Lutowanie • Spawanie, zgrzewanie i lutowanie 
Lutowanie • Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne 
Lutownicze • Stopy lutownicze i sprzęt do lutowania [mechanika] 
Ładowania • Nożyczki, wyposażenie akwarium. artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 

elektryczne do zwalczania owadów. zapalarki, zapałki, spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp. 
Ładowania • Urządzenia do ładowania, półki itp. 
Ładowarki • Ciągniki, koparki. ładowarki, równiarki itp 
Ładunkowe • Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe 
Ładunkowe • Pomieszczenia ładunkowe 
Ładunkowe • Rama i konstrukcja pojazdu, urządzenia do ogrzewania. instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniu kierowcy/pasażera. prowadnice 

ładunkowe dachowe itp. 
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Ładunkowe • Ręczne narzędzia ładunkowe 
Łańcuchowe • Napędy łańcuchowe i ich elementy 
Łańcuchowe • Piły łańcuchowe i narzędzia do ścinania krzewów 
Łańcuchowe • Taśmy, łańcuchy, koła łańcuchowe itp. [części składowe przenośników] 
Łańcuchy • Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe 
Łańcuchy • Haki, szakle. łańcuchy ogniwowe. liny stalowe itp. [urządzenia dżwigowe] 
Łańcuchy • Taśmy, łańcuchy, koła łańcuchowe itp. [części składowe przenośników] 
Łącza • Warstwa łącza transmisji danych [OSI] 
Łączące • Interfejs i urządzenia łączące 
Łączeniowa • Aparatura łączeniowa i sterownicza 
Łączeniowa • Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa 
Łączeniowa • Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa 
Łączeniowa • Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne 
Łączeniowa • Aparatura łączeniowa i sterownicza zamknięta 
Łączeniowa • Inna aparatura łączeniowa i sterownicza 
Łączeniowy • Osprzęt łączeniowy i sterowniczy 
Łączniki • Łączniki 
Łączniki • Łączniki metalowe 
Łączniki • Łączniki RF 
Łączniki • Łączniki z tworzyw sztucznych [rurociągi i elementy rurociągów] 
Łączniki • Rury i łączniki z innych materiałów 
Łączniki • Rury, łączniki i zawory z tworzyw sztucznych 
Łączniki • Wtyczki. Gniazda. Łączniki [elektronika] 
Łączność • Łączność światłowodowa 
tomy • Szufle. łopaty, łomy, kilofy itp 
Łopaty • Szufle, łopaty, łomy, kilofy itp. 
Łowiectwa • Wyposażenie i urządzenia dla łowiectwa 
Łowiectwo • Łowiectwo 
Łowienie • Łowienie ssaków i gadów morskich. zbieranie i hodowla mięczaków wodnych i innych produktów morskich, wyposażenie 

i urządzenia dla rybołówstwa i hodowli ryb itp. 
Łożyska • Łożyska 
Łożyska • Łożyska ślizgowe 
Łożyska • Łożyska toczne 
Łożyska • Łożyska. Zagadnienia ogólne 
Łóżek • Grzałki do łóżek wodnych i koce elektryczne 
Łóżka • Łóżka szpitalne. stoły chirurgiczne, odzież szpitalna, rękawice medyczne, pojemniki na odpadki ostre itp. 
Łupki • Kruszywa, piasek. glina, łupki dachowe. kamienie itp. 
Magazynowe • Urządzenia magazynowe 
Maglowania • Pralki. maszyny do czyszczenia na sucho, suszarki, urządzenia do prasowania i maglowania itp. 
Magnetofony • Magnetofony, płY1Y gramofonowe. taśmy magnetyczne, kasety, płY1Y kompaktowe (CD) itp. 
Magnetooptyczne • Urządzenia magnetooptyczne (MO) i kompaktowe (CD) 
Magnetowidy • Magnetowidy, kamery, kasety, dyski laserowe itp. 
Magnetyczne • Dyski magnetyczne 
Magnetyczne • Elementy magnetyczne 
Magnetyczne • Magnetofony, płY1Y gramofonowe. taśmy magnetyczne, kasety, płY1Y kompaktowe (CD) itp. 
Magnetyczne • Materiały magnetyczne 
Magnetyczne • Taśmy magnetyczne 
Magnetycznej • Urządzenia pamięci magnetycznej 
Magnetycznych • Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych 
Magnetycznych • Kasety do taśm magnetycznych 
Magnetycznych • Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych 
Magnetycznych • Stale o specjalnych właściwościach magnetycznych 
Magnetyzm • Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych 
Magnetyzm • Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne 
Magnetyzmu • Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu 
Magnez • Magnez i stopy magnezu 
Magnezu • Magnez i stopy magnezu 
Magnezu • Wyroby z magnezu 
Malarskie • Powłoki malarskie 
Malowania • Przygotowanie powierzchni do malowania. oczyszczanie. obróbka strumieniowo-ścierna. trawienie. śrutowanie itp. 
Malowania • Technologie malowania 
Malowania • Urządzenia do malowania 
Male • Małe jednostki pływające 
Male • Małe pojemniki do cieczy i ich zamknięcia 
Male • Małe pojemniki do transportu płynów i materiałów sypkich 
Male • Małe urządzenia kuchenne 
MAN • Lokalne sieci komputerowe (LAN), miejskie sieci komputerowe (MAN), rozległe sieci komputerowe (WAN), itp. 
Manganu • Rudy manganu 
Manipulatory • Roboty przemysłowe. Manipulatory 
Mapach • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Marketing • Handel. Działalność handlowa. Marketing 
Masażu • Suszarki do włosów, brzY1wy, golarki, szczotki do zębów, przyrządy do masażu. urządzenia do oddziaływania na skórę 

promieniowaniem itp. 
Masło • Masło 
Masy • Masy włókniste 
Masy • Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości 
Maszyn • Bezpieczeństwo maszyn 
Maszyn • Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia 
Maszyn • Inne normy dotyczące maszyn wirujących 
Maszyn • Maszyny do pisania, urządzenia do dyktowania, maszyny do adresowania. maszyny do otwierania listów, maszyny do składania listów, 

maszyny frankujące. taśmy oraz inne wyposażenie maszyn itp. 
Maszyn • Opony do maszyn rolniczych 
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Maszyn • Podzespoły maszyn wirujących 
Maszynowe • Obudowy, osłony i inne części maszynowe 
Maszynowy • Przemysł maszynowy 
Maszynowy • Przemysł maszynowy (Słownictwo) 
Maszynowy • Rysunek techniczny maszynowy 

Materiały 

Maszynowym • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej 

Maszyny • 
Maszyny • 
Maszyny • 
Maszyny • 
Maszyny • 
Maszyny • 
Maszyny • 
Maszyny • 
Maszyny • 
Maszyny • 
Maszyny • 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Domowe maszyny do szycia 
Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia 
Inne maszyny i sprzęt rolniczy 
Inne maszyny i urządzenia [górnictwo] 
Inne maszyny włókiennicze 
Krosna. Maszyny tkackie 
Maszyny budowlane i sprzęt budowlany 
Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych 
Maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające 
Maszyny do etykietowania, cechowania, znakowania, napełniania, uszczelniania itp. 
Maszyny do pisania, urządzenia do dyktowania, maszyny do adresowania, maszyny do otwierania listów, maszyny do składania 
listów, maszyny frankujące, taśmy oraz inne wyposażenie maszyn itp. 

Maszyny • Maszyny do przędzenia, skręcania i teksturowania 
Maszyny • Maszyny do robót ziemnych 
Maszyny • Maszyny do szycia i pozostałe wyposażenie dla przemysłu odzieżowego 
Maszyny • Maszyny do szycia i produkcji obuwia 
Maszyny • Maszyny do uprawy winorośli oraz urządzenia do wytwarzania win 
Maszyny • Maszyny do zbiorów 
Maszyny • Maszyny dziewiarskie 
Maszyny • Maszyny dziewiarskie do użytku domowego 
Maszyny • Maszyny sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne 
Maszyny • Maszyny urządzenia dla hutnictwa 
Maszyny • Maszyny urządzenia do produkcji skór wyprawionych zwykłych i futerkowych 
Maszyny • Maszyny urządzenia górnicze 
Maszyny • Maszyny urządzenia górnicze. Zagadnienia ogólne 
Maszyny • Maszyny wyposażenie do nawijania, motania, snucia, klejenia, nawijania przędzy na wały itp. 
Maszyny • Maszyny wyposażenie do przewijania 
Maszyny • Maszyny wyposażenie do wytwarzania włókien i filamentów chemicznych oraz przygotowania włókien do przędzenia 
Maszyny • Maszyny, narzędzia i sprzęt rolniczy 
Maszyny • Maszyny pakujące 
Maszyny • Maszyny papiernicze 
Maszyny • Maszyny wirujące 
Maszyny • Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne 
Maszyny • Maszyny włókiennicze 
Maszyny • Maszyny włókiennicze. Zagadnienia ogólne 
Maszyny • Odkurzacze. maszyny do czyszczenia i konserwacji podłóg, froterki itp. 
Maszyny • Pralki, maszyny do czyszczenia na sucho, suszarki, urządzenia do prasowania i maglowania itp. 
Maszyny • Rusztowania, mieszarki betonu i zaprawy, maszyny do budowy dróg itp. 
Matematyka • Matematyka 
Matematyka • Matematyka. Nauki przyrodnicze 
Matematyka • Matematyka. Nauki przyrodnicze (Słownictwo) 
Materace • Obicia tapicerskie, materace, meble biurowe, meble szkolne itp. 
Materiałów • Aspekty rolnicze dotyczące gleby i ponownego użycia materiałów glebowych 
Materiałów • Cewki stożkowe i cylindryczne, waty itp. do materiałów tekstylnych 
Materiałów • Inne płyty z materiałów drewnopochodnych 
Materiałów • Kontenery dla towarów i przedmiotów stałych oraz materiałów sypkich 
Materiałów • Kufry, walizki, teczki, portmonetki, portfele, obroże itp. wykonywane z materiałów innych niż skóra 
Materiałów • Male pojemniki do transportu płynów i materiałów sypkich 
Materiałów • Płyty z materiałów drewnopochodnych 
Materiałów • Ply1y z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne 
Materiałów • Rury i łączniki z innych materiałów 
Materiałów • Zagadnienia ogólne dotyczące przyrządów pomiarowych, szeregi liczb normalnych, wzorce miar, aspekty ogólne dotyczące 

materiałów wzorcowych itp. 
Materiałów • Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów 
Materiału 
Materiały 
Materiały 
Materiały 
Materiały 

Materiały 
Materiały 
Materiały 
Materiały 
Materiały 
Materiały 
Materiały 

Materiały 
Materiały 
Materiały 
Materiały 

Materiały 
Materiały 
Materiały 
Materiały 

Materiały 
Materiały 

• Obsady, podtrzymywacze itp. do materiału zewnętrznie nawijanego lub osadzanego 
Budownictwo i materiały budowlane 
Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo) 
Inne materiały [lotnictwo i kosmonautyka] 
Inne materiały budowlane 
Inne materiały dotyczące ochrony wewnętrznej i zewnętrznej budynków 
Inne materiały do wzmacniania kompozytów 
Inne materiały izolacyjne 
Lepiszcza. Materiały uszczelniające 
Materiały aramidowe 
Materiały budowlane 
Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne 
Materiały dentystyczne 
Materiały dla reprografii 
Materiały do budowy dróg 
Materiały do izolacji cieplnej i dżwiękowej 
Materiały do produkcji aluminium 
Materiały do wzmacniania kompozytów 
Materiały do wzmacniania kompozytów. Zagadnienia ogólne 
Materiały i komponenty do budowy statków [morskich] 
Materiały i przybory opakowaniowe 
Materiały i sprzęt do tworzenia wyrobów sztuki i rzemiosła 1243 
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Materiały • Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi 
Materiały • Materiały i zespoły dla kolejnictwa 
Materiały • Materiały izolacyjne 
Materiały • Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne 
Materiały • Materiały izolacyjne ze szkła i ceramiki 
Materiały • Materiały izolacyjne z papieru i tektury 
Materiały • Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy 
Materiały • Materiały magnetyczne 
Materiały • Materiały medyczne 
Materiały • Materiały mineralne i wyroby 
Materiały • Materiały na bazie miki 
Materiały • Materiały ogniotrwałe 
Materiały • Materiały ogniotrwałe ceramiczne 
Materiały • Materiały piśmienne papierowe 
Materiały • Materiały pomocnicze dla przemysłu tekstylnego 
Materiały • Materiały pomocnicze do spawania 
Materiały • Materiały pomocnicze i dodatki do tworzyw sz1ucznych 
Materiały • Materiały porowate 
Materiały • Materiały półprzewodnikowe 
Materiały • Materiały przewodzące 

Materiały • Materiały rozszczepialne 
Materiały • Materiały ścierne 
Materiały • Materiały węglowe [technologia tekstylna i skórzana] 
Materiały • Materiały w lotnictwie i kosmonautyce 
Materiały • Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne 
Materiały • Materiały włókiennicze [lotnictwo i kosmonautyka] 
Materiały • Materiały włókiennicze szklane 
Materiały • Materiały wybuchowe. Pirotechnika 
Materiały • Materiały wzmacniające do tworzyw sztucznych 
Materiały • Materiały wzorcowe 
Materiały • Materiały, zespoły oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów szynowych 
Materiały • Narzędzia chirurgiczne i materiały 
Materiały • Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe 
Materiały • Pojemniki na żywność oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z wodą pitną 
Materiały • Procesy i materiały pomocnicze [technologia skórzana] 
Materiały • Sprzęt medyczny monitorujący, termometry medyczne i materiały o podobnym zastosowaniu 
Materiały • Usługi ochroniarskie, procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe, materiały i wyposażenie odporne na włamania, 

materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 
Maty • Dywany, chodniki, maty podłogowe itp 
Mąka • Ziarno zbóż, kukurydzy, mąka, wyroby piekarskie itp. 
Meble • Meble 
Meble • Meble i komory chłodnicze itp. 
Meble • Meble kuchenne 
Meble • Obicia tapicerskie, materace, meble biurowe, meble szkolne itp. 
Mechaniczne • Badania mechaniczne 
Mechaniczne • Badania mechaniczne metali 
Mechaniczne • Dojarki mechaniczne 
Mechaniczne • Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych 
Mechaniczne • Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne 
Mechaniczne • Pozycje spawania, badania mechaniczne i nieniszczące złączy spawanych 
Mechaniczne • Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania 
Mechaniczne • Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo) 
Mechanika • Mechanika precyzyjna 
Mechanika • Mechanika precyzyjna. Jubilerstwo 
Mechanika • Mechanika precyzyjna. Jubilerstwo (Słownictwo) 
Mechanizmy • Mechanizmy korbowo-wodzikowe oraz ich części i elementy 
Mechanizmy • Sprzęgła, skrzynie biegów, układy kierownicze ze wspomaganiem, wały Cardana, mechanizmy różnicowe, kola, obręcze itp. 
Medycyna • Medycyna laboratoryjna 
Medyczna • Mikrobiologia medyczna 
Medyczna • Technika medyczna 
Medyczna • Technika medyczna (Słownictwo) 
Medyczne • Błony radiograficzne dentystyczne, medyczne i przemysłowe 
Medyczne • Łóżka szpitalne, stoły chirurgiczne, odzież szpitalna, rękawice medyczne, pojemniki na odpadki ostre itp. 
Medyczne • Materiały medyczne 
Medyczne • Nauki medyczne i środki ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne 
Medyczne • Sprzęt medyczny monitorujący, termometry medyczne i materiały o podobnym zastosowaniu 
Medycznej • Zastosowanie IT w technice medycznej 
Medyczny • Inny sprzęt medyczny 
Medyczny • Komplety przyborów, sprzęt, urządzenia i transport medyczny dla pierwszej pomocy 
Medyczny • Sprzęt medyczny monitorujący, termometry medyczne i materiały o podobnym zastosowaniu 
Medyczny • Wyposażenie i sprzęt medyczny 
Medyczny • Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne 
Medycznych • Instalacje gazów medycznych 
Melasa • Melasa, słodycze, wyroby cukiernicze, miód itp. 
Metale • Inne metale nieżelazne i ich stopy 
Metale • Metale nieżelazne 
Metale • Metale nieżelazne. Zagadnienia ogólne 
Metale • Metale szlachetne dentystyczne 
Metale • Metale szlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne 
Metali • Analiza chemiczna metali 
Metali • Badania mechaniczne metali 
Metali • Badania metali 
Metali • Badania metali. Zagadnienia ogólne 
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Metali • Badania nieniszczące metali 
Metali • Inne metody badania metali 
Metali • Inne obrabiarki do metali 
Metali • Inne wyroby z metali nieżelaznych 
Metali • Korozja metali 
Metali • Obrabiarki do metali 
Metali • Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne 
Metali • Oleje mineralne, ciecze do obróbki metali i do czasowej ochrony przed korozją 
Metali • Rury z metali nieżelaznych [ogólnego zastosowania] 
Metali • Rury z metali nieżelaznych określonego zastosowania 
Metali • Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne [lotnictwo i kosmonautyka] 
Metali • Wymiary i gatunki wyrobów z metali nieżelaznych 
Metali • Wyroby ze stopów metali nieżelaznych 
Metali • Wyroby ze stopów metali nieżelaznych dla konstrukcji lotniczych 
Metali • Wyroby z metali nieżelaznych 
Metali • Wyroby z metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne 
Metaliczne • Inne minerały metaliczne 
Metaliczne • Minerały metaliczne 
Metaliczne • Minerały metaliczne. Zagadnienia ogólne 
Metalowe • Konstrukcje metalowe 
Metalowe • Łączniki metalowe 
Metalowe • Obwoluty, papier, taśmy, folie metalowe, sznurki, wkładki uszczelniające, wkładki amortyzujące itp. 
Metalowe • Pojemniki metalowe cienkościenne oraz z tworzyw sztucznych 
Metalowe • Powłoki metalowe 
Metalowe • Włókna mineralne i metalowe 
Metalurgia • Metalurgia 
Metalurgia • Metalurgia proszków 
Meteorologia • Geologia. Meteorologia Hydrologia 
Metod • Zastosowanie metod statystycznych [jakość] 
Metody • Fizykochemiczne metody analizy 
Metody • Inne metody badania metali 
Metody • Metody pomiaru, place budów, rozbiórka budowli itp. 
Metody • Metody sterylizacji, jakość powietrza w salach chirurgicznych itp. 
Metody • Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych 
Metody • Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne 
Metrologia • Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne 
Metrologia • Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne 
Metrologia • Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo) 
Metryczne • Gwinty metryczne 

Mikroukłady 

Miar • Zagadnienia ogólne dotyczące przyrządów pomiarowych, szeregi liczb normalnych, wzorce miar, aspekty ogólne dotyczące materiałów 
wzorcowych itp. 

Miedzi • Miedż i stopy miedzi 
Miedzi • Wyroby z miedzi 
Miedź • Miedź i stopy miedzi 
Miejsca • Wyposażenie do sprzątania ulic. pojemniki na odpady, wyposażenie do spalania odpadów i ich prasowania, wyposażenie 

do hałdowania odpadów, miejsca na wysypiska śmieci itp. 
Miejscu • Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa 
Miejskie • Lokalne sieci komputerowe (LAN), miejskie sieci komputerowe (MAN), rozległe sieci komputerowe (WAN), itp. 
Mielenia • Urządzenia do mielenia, sortowania, rozdzielania, wzbogacania, zagęszczania itp. [górnictwo] 
Mierniki • Aparaty słuchowe i mierniki poziomu dżwięku 
Mierniki • Inne mierniki czasu 
Mieszanki • Mieszanki włókien 
Mieszarki • Rusztowania, mieszarki betonu i zaprawy, maszyny do budowy dróg itp. 
Mieszkalne • Budynki mieszkalne 
Mieszkalne • Pomieszczenia mieszkalne 
Mięczaki • Mięczaki wodne i inne produkty morskie 
Mięczaków • Łowienie ssaków i gadów morskich. zbieranie i hodowla mięczaków wodnych i innych produktów morskich, wyposażenie 

i urządzenia dla rybołówstwa i hodowli ryb itp. 
Międzynarodowe • Międzynarodowe znormalizowane profile [OSI] 
Miękkie • Lutowanie miękkie i lutowanie twarde 
Mięsne • Mięso i przetwory mięsne 
Mięsne • Mięso, przetwory mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego 
Mięso • Mięso i przetwory mięsne 
Mięso • Mięso, przetwory mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego 
Mika • Mika, fluoryt itp. 
Miki • Materiały na bazie miki 
Mikowe • Kondensatory ceramiczne i mikowe 
Mikrobiologia • Mikrobiologia 
Mikrobiologia • Mikrobiologia medyczna 
Mikrobiologia • Mikrobiologia pasz dla zwierząt 
Mikrobiologia • Mikrobiologia wody 
Mikrobiologia • Mikrobiologia. Zagadnienia ogólne 
Mikrobiologia • Mikrobiologia żywności 
Mikrobiologii • Inne normy dotyczące mikrobiologii 
Mikroelektronika • Układy scalone. Mikroelektronika 
Mikrofalowe • Kuchenki mikrofalowe, okapy nadkuchenne 
Mikrofony • Słuchawki, głośniki, mikrofony itp. 
Mikrografia • Mikrografia, techniki elektroniczne i optyczne 
Mikroprocesorowe • Systemy mikroprocesorowe 
Mikroprocesory • Mikroprocesory 
Mikroskopy • Mikroskopy, teleskopy itp. 
Mikrostruktury • Mikroukłady elektroniczne, mikrostruktury logiczne i analogowe 
Mikroukłady • Mikroukłady elektroniczne, mikrostruktury logiczne i analogowe 
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Mineralne • Materiały mineralne i wyroby 
Mineralne • Oleje mineralne, ciecze do obróbki metali i do czasowej ochrony przed korozją 
Mineralne • Soki i nektary, wody mineralne, lemoniady, piwo korzenne, napoje typu cola, itp. 
Mineralne • Włókna mineralne i metalowe 
Minerałów • Poszukiwania, odkrywki, roboty przygotowawcze, wyrobiska złóż naturalnych, wiercenia, konstrukcje kopalniane, prace górnicze. 

przetwórstwo minerałów itp. 
Minerały • Inne minerały metaliczne 
Minerały • Minerały metaliczne 
Minerały • Minerały metaliczne. Zagadnienia ogólne 
Minerały • Minerały niemetaliczne 
Minerały • Minerały zawierające uran 
Miniaturowe • Gwinty miniaturowe, gwinty rurowe itp. 
Miód • Melasa, słodycze, wyroby cukiernicze. miód itp. 
Mleczne • Inne przetwory mleczne 
Mleczne • Mleko i produkty mleczne przetworzone 
Mleczne • Mleko i przetwory mleczne 
Mleczne • Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne 
Mleko • Mleko i produkty mleczne przetworzone 
Mleko • Mleko i przetwory mleczne 
Mleko • Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne 
Mleko • Mleko w proszku, skondensowane i zagęszczone 
Młotki • Klucze, wkrętaki, szczypce, obcęgi, młotki itp. 
MO • Urządzenia magnetooptyczne (MO) i kompaktowe (CD) 
Mocowania • Instalacje bezpieczeństwa i systemy mocowania [pojazdy drogowe] 
Mocowania • Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych 
Mocy • Kondensatory mocy 
Mocy • Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy 
Moczu • Toksykologia, biokompatybilność, ocena biologiczna, systemy do diagnostyki in-vitro, kontrola dopingowa, analiza krwi, moczu itp. 
Modemy • Modemy 
Modularna • Tolerancje, koordynacja modularna itp. [budownictwo] 
Moduły • Moduły montowane wstępnie [elektronika] 
Monetarny • Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia 
Monitorujący • Sprzęt medyczny monitorujący, termometry medyczne i materiały o podobnym zastosowaniu 
Montaż • Montaż podzespołów elektronicznych 
Montowane • Moduły montowane wstępnie [elektronika] 
Montowane • Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach 
Mopy • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 

elektryczne do zwalczania owadów, zapalarki, zapałki, spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp. 
Morską • Pojemniki, głównie do transportu płynów, w tym również beczki, wiadra i duże puszki, stosowane do transportu drogą morską itp. 
Morskich • Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne 
Morskich • Halas ruchu drogowego, ruchu kolejowego, hałas w portach morskich i lotniczych 
Morskich • Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich 
Morskich • Łowienie ssaków i gadów morskich, zbieranie i hodowla mięczaków wodnych i innych produktów morskich, wyposażenie 

i urządzenia dla rybołówstwa i hodowli ryb itp. 
Morskich • Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich 
Morskie • Budowa statków i konstrukcje morskie 
Morskie • Budowa statków. Konstrukcje morskie 
Morskie • Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo) 
Morskie • Mięczaki wodne i inne produkty morskie 
Morskie • Statki morskie 
Morskiego • Konstrukcje na pełnym morzu dla górnictwa dna morskiego 
Morskiego • Konstrukcje na pełnym morzu, z wyjątkiem konstrukcji dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz górnictwa 

dna morskiego 
Morskiego • Sprzęt dla górnictwa dna morskiego 
Morzu • Konstrukcje na pełnym morzu 
Morzu • Konstrukcje na pełnym morzu dla górnictwa dna morskiego 
Morzu • Konstrukcje na pełnym morzu, z wyjątkiem konstrukcji dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz górnictwa dna 

morskiego 
Mostowe • Konstrukcje mostowe 
Motania • Maszyny i wyposażenie do nawijania, motania, snucia. klejenia, nawijania przędzy na wały itp. 
Motocykle • Motocykle i motorowery 
Motorowery • Motocykle i motorowery 
Multimedialne • Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne 
Multimedialnych • Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych, informatyczne techniki zabezpieczeń, szyfrowanie, 

kodowanie kreskowe itp. 
Multipleksowanie • Synchronizacja, systemy kablowe, okablowanie zintegrowane, drogi dostępu i multipleksowanie 
Murowe • Konstrukcje murowe 
Muzyczne • Instrumenty muzyczne 
Myjnie • Hotele, restauracje, myjnie, pralnie, przeprowadzki, usługi pogrzebowe itp. 
Naczepy • Sprzęgi do przyczepy i zespoły obrotnicy siodłowej do naczepy 
Naczynia • Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp. 
Naczynia • Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca 
Nadawania • Urządzenia do nadawania audycji radiowych i telewizyjnych 
Nadawanie • Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych 
Nadawcze • Urządzenia nadawcze i odbiorcze 
Nadkuchenne • Kuchenki mikrofalowe. okapy nadkuchenne 
Nadmiernym • Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem 
Nadtlenki • Ditlenki, nadtlenki itp. 
Nadwozi • Nadwozia i części nadwozi 
Nadwozia • Nadwozia i części nadwozi 
Nadziemne • Instalacje nadziemne i podziemne 
Nadzorujący • System nadzorujący, kontroli i wykrywania danych (SCADA) 
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Naftowa • Ropa naftowa 
Naftowe • Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe 
Naftowe • Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne 
Naftowego • Inne wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego 
Naftowego • Urządzenia wiertnicze dla przemysłu naftowego 
Naftowego • Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego 
Naftowego • Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne 
Naftowej • Elementy rurociągów i rurociągi do ropy naftowej i gazu ziemnego 

Natryskiwanie 

Naftowej • Konstrukcje na pełnym morzu, z wyjątkiem konstrukcji dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz górnictwa 
dna morskiego 

Naftowej • Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane 
Naftowej • Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo) 
Naftowej • Urządzenia do przechowywania ropy naftowej i gazu ziemnego, sieci rozdzielcze, rurociągi, stacje paliw, urządzenia dystrybucyjne itp. 
Naftowej • Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 
Naftowej • Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego 
Naftowych • Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 
Nakładania • Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce 
Nakładania • Technologia i sprzęt do obróbki powierzchni i nakładania powłok 
Nakładanie • Obróbka powierzchni i nakładanie powłok 
Nakładanie • Obróbka powierzchni i nakładanie powłok w lotnictwie i kosmonautyce 
Nakładanie • Obróbka powierzchni i nakładanie powłok. Zagadnienia ogólne 
Nakrętki • Nakrętki [ogólnego zastosowania] 
Nakrętki • Nakrętki [lotnictwo i kosmonautyka] 
Nakrycia • Nakrycia głowy. Galanteria włókiennicza. Zapięcia 
Nakrycia • Ochronne nakrycia głowy 
Napawanie • Cięcie termiczne i napawanie 
Napełniacze • Napełniacze, wypełniacze, utwardzacze, pigmenty, plastyfikatory itp. 
Napełniania • Maszyny do etykietowania, cechowania, znakowania, napełniania, uszczelniania itp. 
Napędem • Narzędzia z napędem elektrycznym 
Napędem • Narzędzia z napędem pneumatycznym 
Napędem • Narzędzia z napędem ręcznym 
Napędowe • Pasy napędowe 
Napędowe • Silniki i układy napędowe statków powietrznych i kosmicznych 
Napędowe • Silniki okrętowe i układy napędowe 
Napędów • Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych 
Napędu • Układy przenoszenia napędu. Zawieszenia 
Napędy • Inne napędy elastyczne i pędnie 
Napędy • Napędy elastyczne i pędnie 
Napędy • Napędy elastyczne i pędnie. Zagadnienia ogólne 
Napędy • Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne 
Napędy • Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne 
Napędy • Napędy linowe i ich elementy 
Napędy • Napędy łańcuchowe i ich elementy 
Napędy • Napędy pasowe i ich elementy 
Napięciem • Narzędzia do pracy pod napięciem 
Napięć • Szeregi napięć, ogólna terminologia elektryczna, dokumentacja elektryczna, tablice elektryczne, diagramy i wykresy, bezpieczeństwo, 

badanie zagrożenia pożarowego itp. 
Napoje • Napoje 
Napoje • Napoje alkoholowe 
Napoje • Napoje bezalkoholowe 
Napoje • Napoje. Zagadnienia ogólne 
Napoje • Soki i nektary, wody mineralne, lemoniady, piwo korzenne, napoje typu cola. itp. 
Napojów • Dystrybucja biletów, żywności, napojów, wyrobów ty1oniowych itp. 
Napraw • Urządzenia służące do napraw [pojazdy drogowe] 
Naprawa • Opony do rowerów oraz naprawa i bieżnikowanie opon 
Narzędzi • Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych 
Narzędzia • Inne narzędzia do obróbki skrawaniem 
Narzędzia • Inne narzędzia ręczne 
Narzędzia • Maszyny, narzędzia i sprzęt rolniczy 
Narzędzia • Narzędzia chirurgiczne i materiały 
Narzędzia • Narzędzia do obróbki drewna 
Narzędzia • Narzędzia do obróbki skrawaniem 
Narzędzia • Narzędzia do obróbki skrawaniem. Zagadnienia ogólne 
Narzędzia • Narzędzia do pracy pod napięciem 
Narzędzia • Narzędzia do strugarek i przeciągarek 
Narzędzia • Narzędzia pomiarowe 
Narzędzia • Narzędzia ręczne 
Narzędzia • Narzędzia ręczne. Zagadnienia ogólne 
Narzędzia • Narzędzia stomatologiczne 
Narzędzia • Narzędzia z napędem elektrycznym 
Narzędzia • Narzędzia z napędem pneumatycznym 
Narzędzia • Narzędzia z napędem ręcznym 
Narzędzia • Piły łańcuchowe i narzędzia do ścinania krzewów 
Narzędzia • Ręczne narzędzia ładunkowe 
Narzędziowe • Stale narzędziowe 
Narzynki • Gwintowniki i narzynki 
Nasadki • Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki 
Nasiona • Nasiona oleiste 
Nasiona • Ogrodnictwo, kwiaciarstwo, nasiona, choroby roślin 
Nasiona • Oleje i ttuszcze jadalne. Nasiona oleiste 
Nasiona • Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory 
Nasycone • Tkaniny nasycone i lakiery elektroizolacyjne 
Natryskiwanie • Anodyzowanie, powłoki konwersyjne. natryskiwanie termiczne itp. 
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Naturalne • Wlókna naturalne 
Naturalnych • Poszukiwania. odkrywki, roboty przygotowawcze, wyrobiska zlóż naturalnych. wiercenia, konstrukcje kopalniane. prace górnicze, 

przetwórstwo minerałów itp. 
Naturalnych • Woda z zasobów naturalnych 
Nauce • Zastosowanie IT w nauce 
Nauki • Matematyka. Nauki przyrodnicze 
Nauki • Matematyka. Nauki przyrodnicze (Słownictwo) 
Nauki • Nauki medyczne i środki ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne 
Naukowa • Informacja naukowa 
Nawadniające • Urządzenia nawadniające i odwadniające 
Nawierzchni • Systemy ostrzegania i kontroli ruchu drogowego. urządzenia i instalacje (kontrola prędkości, instalacje sygnalizacyjne ruchu, 

czytniki toru pojazdu, znakownice nawierzchni. włazy itp.) 
Nawierzchnie • Asfalty, nawierzchnie drogowe itp. 
Nawigacji • Systemy nawigacji, radia samochodowe itp. 
Nawigacyjne • Przyrządy nawigacyjne i sprzęt telekomunikacyjny 
Nawigacyjne • Urządzenia nawigacyjne i kontrolne [statki i konstrukcje morskie] 
Nawijanego • Obsady, podtrzymywacze itp. do materiału zewnętrznie nawijanego lub osadzanego 
Nawijania • Maszyny i wyposażenie do nawijania, motania. snucia. klejenia. nawijania przędzy na wały itp. 
Nawozów • Urządzenia do przechowywania. przygotowania nawozów i nawożenia 
Nawozy • Nawozy sztuczne 
Nawożenia • Urządzenia do przechowywania, przygotowania nawozów i nawożenia 
Naziemne • Budownictwo tramwajowe, koleje linowe naziemne. dżwignice linomostowe. sprzęt i instalacje do kontroli ruchu kolejowego, itp. 
Naziemne • Systemy przekazywania danych i informacji oraz wyposażenie naziemne do przeprowadzenia startu rakiet 
Naziemnej • Wyposażenie do konserwacji i obslugi naziemnej 
Nektary • Soki i nektary, wody mineralne, lemoniady, piwo korzenne. napoje typu cola, itp. 
Nici • Przędze wielokrotne. przędze teksturowane, nici 
Niebezpieczne • Odpady radioaktywne. odpady szpitalne. padlina i inne niebezpieczne odpady 
Niebezpiecznych • Wymagania eksploatacyjne dla wyrobów niebezpiecznych. ich obsluga, przechowywanie. transport. oznaczanie, 

etykietowanie itp. 
Niebezpiecznymi • Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi 
Nieelektryczne • Nieelektryczne pojazdy trakcyjne 
Niemetaliczne • Minerały niemetaliczne 
Niemowląt • Żywność dla niemowląt 
Nieniszczące • Badania nieniszczące 
Nieniszczące • Badania nieniszczące metali 
Nieniszczące • Pozycje spawania, badania mechaniczne i nieniszczące złączy spawanych 
Nieorganiczne • Inne związki chemiczne nieorganiczne 
Nieorganiczne • Związki chemiczne nieorganiczne 
Nieorganiczne • Związki chemiczne nieorganiczne. Zagadnienia ogólne 
Niepełnosprawnych • Inne normy dotyczące pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych 
Niepełnosprawnych • Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne 
Niepełnosprawnych • Techniczne środki pomocy dla osób niepelnosprawnych i upośledzonych 
Nierdzewne • Stale stopowe. stale nierdzewne. stale odporne na korozję, żaroodporne itp. 
Niestopowe • Stałe niestopowe 
Nietekstylne • Nietekstylne pokrycia podłogowe 
Nietrzymaniu • Pomoce do stomy i przy nietrzymaniu 
Nieuszkadzalnością • Podstawowe aspekty związane z nieuszkadzalnością i obslugiwalnością 
Nieuszkadzalność • Nieuszkadzalność, niezawodność, obsługiwalność, trwałość itp. 
Niewidomych • Pismo dla niewidomych (Braille) 
Niewyprawione • Skóry surowe. skóry niewyprawione 
Niezawodność • Nieuszkadzalność. niezawodność, obslugiwalność, trwałość itp. 
Nieżelazne • Inne metale nieżelazne i ich stopy 
Nieżelazne • Metale nieżelazne 
Nieżelazne • Metale nieżelazne. Zagadnienia ogólne 
Nieżelaznych • Inne wyroby z metali nieżelaznych 
Nieżelaznych • Rury z metali nieżelaznych [ogólnego zastosowania] 
Nieżelaznych • Rury z metali nieżelaznych określonego zastosowania 
Nieżelaznych • Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne [lotnictwo i kosmonautyka] 
Nieżelaznych • Wymiary i gatunki wyrobów z metali nieżelaznych 
Nieżelaznych • Wyroby ze stopów metali nieżelaznych 
Nieżelaznych • Wyroby ze stopów metali nieżelaznych dla konstrukcji lotniczych 
Nieżelaznych • Wyroby z metali nieżelaznych 
Nieżelaznych • Wyroby z metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne 
Nikiel • Nikiel. chrom i ich stopy 
Niklu • Wyroby z niklu i chromu 
Niskonapięciowa • Aparatura lączeniowa i sterownicza niskonapięciowa 
Nity • Nity 
Nity • Nity [lotnictwo i kosmonautyka] 
Nocna • Bielizna osobista i nocna, ubiory z dzianin. ubiory wojskowe. wyroby pończosznicze itp oraz ich etykietowanie i systemy kodowania 

rozmiarów 
Normalizacja • Normalizacja. Zasady ogólne 
Normalizacja • Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja 
Normalizacja • Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo) 
Normalnych • Zagadnienia ogólne dotyczące przyrządów pomiarowych. szeregi liczb normalnych, wzorce miar, aspekty ogólne dotyczące 

materialów wzorcowych itp. 
Nosa • Krawaty, rękawiczki, szaliki, chustki do nosa. paski. klamry, guziki, zamki blyskawiczne, sprzączki, parasolki itp. 
Nośniki • Inne urządzenia pamięciowe i nośniki informacji 
Nośniki • Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji 
Nośniki • Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji. Zagadnienia ogólne 
Noże • Noże tokarskie 
Nożną • Wyposażenie alpinistyczne. do gry w pilkę nożną, tenisa, pływania, nurkowania itp. 
Nożownicze • Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp. 
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Nożyce • Urządzenia kużnicze. Prasy. Nożyce 
Nożyczki • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 

elektryczne do zwalczania owadów, zapalarki, zapałki, spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp. 
Numerycznie • Obrabiarki sterowane numerycznie 
Nurkowania • Wyposażenie alpinistyczne, do gry w piłkę nożną, tenisa, pływania, nurkowania itp. 
Obcęgi • Klucze, wkrętaki, szczypce, obcęgi, młotki itp. 
Obciążenia • Projektowanie, obciążenia i obliczenia konstrukcji 
Obicia • Obicia tapicerskie, materace, meble biurowe, meble szkolne itp. 
Obiekty • Inny sprzęt sportowy i obiekty sportowe 
Obiekty • Obiekty sportowe 
Obiekty • Sprzęt sportowy i obiekty sportowe 
Obiekty • Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne 
Obiekty • Szklarnie i inne obiekty do hodowli upraw pod osłonami 
Objętości • Aparatura do pomiaru objętości i pomiary [przemysł naftowy i gazowy] 
Objętości • Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości 
Obliczenia • Projektowanie, obciążenia i obliczenia konstrukcji 
Obniżanie • Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne 
Obrabianych • Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych 
Obrabiarek • Inne normy dotyczące obrabiarek zespołowych 
Obrabiarki • Inne obrabiarki do metali 
Obrabiarki • Obrabiarki do metali 
Obrabiarki • Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne 
Obrabiarki • Obrabiarki do obróbki drewna 
Obrabiarki • Obrabiarki sterowane numerycznie 
Obrabiarki • Obrabiarki zespołowe 
Obrabiarki • Obrabiarki zespołowe. Zagadnienia ogólne 
Obrabiarkowe • Zespoły obrabiarkowe i inne urządzenia 
Obrazowania • Zastosowania obrazowania dokumentu 
Obrazu • Technika obrazu 
Obrazu • Technika obrazu (Słownictwo) 
Obręcze • Sprzęgła, skrzynie biegów, układy kierownicze ze wspomaganiem, wały Cardana, mechanizmy różnicowe, kola, obręcze itp. 
Obronność • Wojskowość. Obronność 
Obronność • Wojskowość. Obronność (Słownictwo) 
Obrotnicy • Sprzęgi do przyczepy i zespoły obrotnicy siodłowej do naczepy 
Obroże • Kufry, walizki, teczki, portmonetki, portfele, obroże itp. wykonywane z materiałów innych niż skóra 
Obróbka • Obróbka cieplna 
Obróbka • Obróbka powierzchni 
Obróbka • Obróbka powierzchni i nakładanie powłok 
Obróbka • Obróbka powierzchni i nakładanie powłok w lotnictwie i kosmonautyce 
Obróbka • Obróbka powierzchni i nakładanie powłok. Zagadnienia ogólne 
Obróbka • Przygotowanie powierzchni do malowania, oczyszczanie, obróbka strumieniowo-ścierna, trawienie, śrutowanie itp. 
Obróbki • Inne narzędzia do obróbki skrawaniem 
Obróbki • Inne obróbki i powłoki 
Obróbki • Inne urządzenia do obróbki bezwiórowej 
Obróbki • Inne urządzenia do obróbki drewna 
Obróbki • Narzędzia do obróbki drewna 
Obróbki • Narzędzia do obróbki skrawaniem 
Obróbki • Narzędzia do obróbki skrawaniem. Zagadnienia ogólne 
Obróbki • Obrabiarki do obróbki drewna 
Obróbki • Oleje mineralne, ciecze do obróbki metali i do czasowej ochrony przed korozją 
Obróbki • Procesy obróbki kształtowej 
Obróbki • Stale do obróbki cieplnej 
Obróbki • Technologia i sprzęt do obróbki powierzchni i nakładania powłok 
Obróbki • Technologia obróbki drewna 
Obróbki • Urządzenia do obróbki bezwiórowej 
Obróbki • Urządzenia do obróbki bezwiórowej. Zagadnienia ogólne 
Obróbki • Urządzenia do obróbki drewna 
Obróbki • Urządzenia do obróbki drewna. Zagadnienia ogólne 
Obróbki • Urządzenia do obróbki elektrochemicznej 
Obróbkowe • Centra obróbkowe 
Obsady • Obsady, podtrzymywacze itp. do materiału zewnętrznie nawijanego lub osadzanego 
Obsługa • Planowanie i obsługa zakładu, projektowanie procesów technologicznych i kierowanie nimi, produkcja i przetwarzanie, środki 

bezpieczeństwa itp. [przemysł chemiczny] 
Obsługa • Wymagania eksploatacyjne dla wyrobów niebezpiecznych, ich obsługa, przechowywanie, transport, oznaczanie, etykietowanie itp. 
Obsługi • Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań [pojazdy drogowe] 
Obsługi • Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej 
Obsługi • Zasady opracowywania instrukcji użytkowania, instrukcji obsługi, wymagań technicznych wyrobu itp. 
Obsługiwalnością • Podstawowe aspekty związane z nieuszkadzalnością i obslugiwalnością 
Obsługiwalność • Nieuszkadzalność, niezawodność, obslugiwalność, trwałość itp. 
Obudowy • Obudowy, osłony i inne części maszynowe 
Obuwia • Maszyny do szycia i produkcji obuwia 
Obuwie • Obuwie 
Obuwie • Obuwie ochronne 
Obwody • Linie, połączenia i obwody 
Obwody • Obwody drukowane i płytki 
Obwoluty • Obwoluty, papier, taśmy, folie metalowe, sznurki, wkładki uszczelniające, wkładki amortyzujące itp. 
Ocena • Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności 
Ocena • Ocena wpływu na środowisko 
Ocena • Toksykologia, biokompatybilność, ocena biologiczna, systemy do diagnostyki in-vitro, kontrola dopingowa, analiza krwi, moczu itp. 
Ocet • Sól, ocet, substancje konserwujące żywność itp. 
Ochraniający • Sprzęt ochraniający głowę 
Ochrona • Ochrona budynków przed drganiami 
Ochrona • Ochrona przeciwpożarowa 
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Ochrona • Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem 
Ochrona • Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Ochrona • Ochrona przed pożarem 
Ochrona • Ochrona przed promieniowaniem 
Ochrona • Ochrona przed promieniowaniem radioelektrycznym 
Ochrona • Ochrona przed włamaniem 
Ochrona • Ochrona przed wybuchami 
Ochrona • Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi 
Ochrona • Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna 
Ochrona • Ochrona środowiskowa 
Ochrona • Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków 
Ochrona • Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków Zagadnienia ogólne 
Ochrona • Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne 
Ochrona • Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo 
Ochrona • Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo) 
Ochrona • Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona 
Ochroniarskie • Usługi ochroniarskie. procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe. materiały i wyposażenie odporne 

na włamania, materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 
Ochronna • Odzież ochronna 
Ochronne • Obuwie ochronne 
Ochronne • Ochronne nakrycia głowy 
Ochronne • Rękawice ochronne 
Ochronniki • Kaski, sprzęt ochrony osobistej oczu. ochronniki słuchu itp. 
Ochronny • Inny sprzęt ochronny 
Ochronny • Sprzęt ochronny 
Ochronny • Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne 
Ochrony • Chemiczne środki ochrony drewna 
Ochrony • Inne materiały dotyczące ochrony wewnętrznej i zewnętrznej budynków 
Ochrony • Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
Ochrony • Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej 
Ochrony • Inne pestycydy i środki ochrony roślin 
Ochrony • Kaski, sprzęt ochrony osobistej oczu. ochronniki słuchu itp. 
Ochrony • Nauki medyczne i środki ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne 
Ochrony • Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
Ochrony • Oleje mineralne. ciecze do obróbki metali i do czasowej ochrony przed korozją 
Ochrony • Pestycydy i inne środki ochrony roślin 
Ochrony • Pestycydy i inne środki ochrony roślin. Zagadnienia ogólne 
Ochrony • Urządzenia do ochrony dróg oddechowych 
Ochrony • Urządzenia do ochrony roślin 
Ochrony • Usługi ochroniarskie, procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe, materiały i wyposażenie odporne na włamania, 

materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 
Oczka • Zawiasy, oczka i inne połączenia przegubowe 
Oczu • Kaski, sprzęt ochrony osobistej oczu, ochronniki słuchu itp. 
Oczyszczania • Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania 
Oczyszczanie • Przygotowanie powierzchni do malowania. oczyszczanie. obróbka strumieniowo-ścierna, trawienie, śrutowanie itp. 
Oczyszczanie • Usuwanie i oczyszczanie ścieków 
ODA • Systemy do przetwarzania tekstu. komunikacja tekstowa. prezentacja tekstu. architektura dokumentów biurowych (ODA) itp. 
Odbiorcze • Urządzenia nadawcze i odbiorcze 
Odbiorniki • Odbiorniki radiowe 
Odbiorniki • Odbiorniki telewizyjne 
Odbitek • Korekta odbitek próbnych 
Odczynniki • Odczynniki chemiczne 
Oddechowych • Urządzenia do ochrony dróg oddechowych 
Oddychania • Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory) 
Oddziaływania • Suszarki do włosów, brzytwy, golarki, szczotki do zębów. przyrządy do masażu, urządzenia do oddziaływania na skórę 

promieniowaniem itp. 
Oddziaływanie • Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka 
Oddziaływanie • Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka 
Odgromowa • Instalacja odgromowa 
Odkrywki • Poszukiwania, odkrywki, roboty przygotowawcze, wyrobiska złóż naturalnych, wiercenia. konstrukcje kopalniane, prace górnicze, 

przetwórstwo minerałów itp. 
Odkurzacze • Odkurzacze, maszyny do czyszczenia i konserwacji podłóg, froterki itp. 
Odkuwki • Odkuwki z żeliwa i stali 
Odlewy • Odlewy z żeliwa i stali 
Odmgławiania • Urządzenia do czyszczenia, odmrażania i odmglawiania, lusterka itp. 
Odmrażania • Urządzenia do czyszczenia, odmrażania i odmgtawiania, lusterka itp. 
Odpadki • Łóżka szpitalne, stoły chirurgiczne, odzież szpitalna, rękawice medyczne. pojemniki na odpadki ostre itp. 
Odpadków • Urządzenia do likwidacji odpadków żywnościowych 
Odpadów • Inne normy dotyczące odpadów 
Odpadów • Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania 
Odpadów • Pojazdy do zbierania odpadów oraz układy i elementy pojazdów specjalnych 
Odpadów • Profilaktyka odpadów 
Odpadów • Wyposażenie do sprzątania ulic, pojemniki na odpady, wyposażenie do spalania odpadów i ich prasowania. wyposażenie 

do hałdowania odpadów. miejsca na wysypiska śmieci itp. 
Odpady • Bidety, zlewozmywaki kuchenne. wanny, zsypy na odpady itp. 
Odpady • Odpady 
Odpady • Odpady płynne Osady ściekowe 
Odpady • Odpady radioaktywne, odpady szpitalne, padlina i inne niebezpieczne odpady 
Odpady • Odpady specjalne · 
Odpady • Odpady stale 
Odpady • Odpady Zagadnienia ogólne 
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Odpady • Wyposażenie do sprzątania ulic. pojemniki na odpady, wyposażenie do spalania odpadów i ich prasowania. wyposażenie 
do hałdowania odpadów. miejsca na wysypiska śmieci itp. 

Odporne • Stałe stopowe. stale nierdzewne. stale odporne na korozję, żaroodporne itp. 

Ołów 

Odporne • Usługi ochroniarskie. procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe. materiały i wyposażenie odporne na włamania. 
materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 

Odporność • Odporność [EMC] 
Odporność • Odporność ogniowa i palność elementów budynków 
Odporność • Odporność wybarwień tekstyliów 
Odporność • Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów 
Odprowadzające • Systemy odprowadzające wodę deszczową 
Odwadniające • Systemy odwadniające 
Odwadniające • Urządzenia nawadniające i odwadniające 
Odzież • Łóżka szpitalne. stoły chirurgiczne. odzież szpitalna. rękawice medyczne. pojemniki na odpadki ostre itp. 
Odzież • Odzież 
Odzież • Odzież ochronna 
Odzież • Odzież ognioszczelna. osobiste urządzenia do utrzymywania się na wodzie (kamizelki ratunkowe) 
Odzież • Odzież wojskowa 
Odzieżowego • Maszyny do szycia i pozostałe wyposażenie dla przemysłu odzieżowego 
Odzieżowy • Przemysł odzieżowy 
Odzieżowy • Przemysł odzieżowy (Słownictwo) 
Odzyskiwanie • Badanie pojazdów drogowych, odzyskiwanie surowców ze zużytych pojazdów drogowych 
Odzyskiwanie • Odzyskiwanie ciepła Izolacja cieplna 
Odzyskiwanie • Odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie surowców wtórnych 
Oftalmiczne • Implanty oftalmiczne 
Ogłoszenia • Reklama, ogłoszenia itp. 
Ognioszczelna • Odzież ognioszczelna. osobiste urządzenia do utrzymywania się na wodzie (kamizelki ratunkowe) 
Ogniotrwałe • Materiały ogniotrwałe 
Ogniotrwałe • Materiały ogniotrwałe ceramiczne 
Ogniowa • Odporność ogniowa i palność elementów budynków 
Ogniowa • Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów 
Ogniwa • Inne ogniwa galwaniczne i baterie 
Ogniwa • Ogniwa galwaniczne i baterie 
Ogniwa • Ogniwa galwaniczne i baterie. Zagadnienia ogólne 
Ogniwa • Ogniwa i baterie pierwotne 
Ogniwa • Ogniwa i baterie wtórne kwasowe 
Ogniwa • Ogniwa i baterie wtórne zasadowe 
Ogniwa • Ogniwa paliwowe 
Ogniwowe • Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe 
Ogniwowe • Haki, szakle, łańcuchy ogniwowe, liny stalowe itp [urządzenia dżwigowe] 
Ogólnotechnicznych • Tłoki, pierścienie tłokowe. waly korbowe itp. do zastosowań ogólnotechnicznych 
Ograniczniki • Podstacje. Ograniczniki przepięć 
Ogrodnictwo • Ogrodnictwo, kwiaciarstwo, nasiona. choroby roślin 
Ogrodniczy • Sprzęt ogrodniczy 
Ogrodzenia • Ogrodzenia, bramy, szopy, garaże itp. 
Ogrzewacze • Ogrzewacze elektryczne 
Ogrzewacze • Ogrzewacze gazowe 
Ogrzewacze • Ogrzewacze na paliwo ciekłe 
Ogrzewacze • Ogrzewacze na paliwo stałe 
Ogrzewacze • Ogrzewacze stosujące inne źródła energii 
Ogrzewacze • Ogrzewacze. Zagadnienia ogólne 
Ogrzewania • Palniki i kotły do systemów centralnego ogrzewania 
Ogrzewania • Rama i konstrukcja pojazdu. urządzenia do ogrzewania. instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniu kierowcy/pasażera, 

prowadnice ładunkowe dachowe itp. 
Ogrzewania • Wyposażenie systemu ogrzewania wody 
Ogrzewanie • Centralne ogrzewanie 
Ogrzewcze • Urządzenia ogrzewcze domowe, handlowe i przemysłowe 
Okablowanie • Synchronizacja, systemy kablowe, okablowanie zintegrowane. drogi dostępu i multipleksowanie 
Okapy • Kuchenki mikrofalowe, okapy nadkuchenne 
Okien • Zamki, brzęczyki, dzwonki. śruby, okucia drzwi i okien itp. 
Okiennice • Zespoły drzwiowe i ich komponenty, żaluzje, okiennice 
Okna • Drzwi i okna 
Określania • Globalny system określania pozycji (GPS) 
Okrętowe • Okrętowe instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze 
Okrętowe • Silniki okrętowe i układy napędowe 
Okucia • Okucia i inne komponenty do izolatorów 
Okucia • Zamki, brzęczyki, dzwonki, śruby, okucia drzwi i okien itp. 
Okulary • Okulary i soczewki kontaktowe 
Okulistyczna • Optyka okulistyczna i optyczny sprzęt okulistyczny 
Okulistyczny • Optyka okulistyczna i optyczny sprzęt okulistyczny 
Okulistyczny • Sprzęt okulistyczny 
Oleiste • Nasiona oleiste 
Oleiste • Oleje i tłuszcze jadalne. Nasiona oleiste 
Oleje • Oleje i tłuszcze jadalne. Nasiona oleiste 
Oleje • Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce 
Oleje • Oleje izolacyjne 
Oleje • Oleje mineralne, ciecze do obróbki metali i do czasowej ochrony przed korozją 
Oleje • Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne 
Olejki • Olejki eteryczne 
Oliwek • Kosiarki do trawy, sprzęt do uprawy drzew oliwkowych i produkcji oliwek 
Oliwkowych • Kosiarki do trawy, sprzęt do uprawy drzew oliwkowych i produkcji oliwek 
Ol owi u • Wyroby z ołowiu, cynku i cyny 
Ołów • Olów, cynk, cyna i ich stopy 
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Ołówki • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 
elektryczne do zwalczania owadów, zapalarki, zapałki, spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp. 

Opakowania • Dyski elastyczne, dyskietki, opakowania do przechowywania dysków, kasety na dyski 
Opakowania • Kompletne opakowania transportowe z zawartością 
Opakowania • Opakowania nadające się do wielokrotnego uży1ku 
Opakowania • Opakowania na krew i cewniki wewnątrznaczyniowe 
Opakowaniowe • Materiały i przybory opakowaniowe 
Opatrunki • Opatrunki chirurgiczne, szwy itp. 
Opon • Opony do rowerów oraz naprawa i bieżnikowanie opon 
Opony • Inne opony 
Opony • Opony 
Opony • Opony do maszyn rolniczych 
Opony • Opony do pojazdów drogowych 
Opony • Opony do rowerów oraz naprawa i bieżnikowanie opon 
Opony • Opony do statków powietrznych 
Opony • Opony. Zagadnienia ogólne 
Opracowywania • Zasady opracowywania instrukcji uży1kowania, instrukcji obsługi, wymagań technicznych wyrobu itp. 
Oprawiania • Drukarki, kopiarki, powielacze, urządzenia do oprawiania książek itp. 
Oprawki • Trzonki lampowe i oprawki 
Oprawy • Oprawy oświetleniowe 
Oprogramowanie • Oprogramowanie i dokumenty systemowe 
Optoelektronika • Optoelek1ronika. Urządzenia laserowe 
Optyczne • Mikrografia, techniki elek1roniczne i optyczne 
Optyczne • Optyczne przyrządy pomiarowe 
Optyczne • Przyrządy optyczne 
Optyczne • Wzmacniacze optyczne 
Optycznej • Urządzenia pamięci optycznej 
Optyczny • Optyka okulistyczna i optyczny sprzęt okulistyczny 
Optycznych • Inne normy dotyczące optyki i pomiarów zjawisk optycznych 
Optycznych • Optyka i pomiary zjawisk optycznych 
Optycznych • Optyka i pomiary zjawisk optycznych. Zagadnienia ogólne 
Optyka • Optyka i pomiary zjawisk optycznych 
Optyka • Optyka i pomiary zjawisk optycznych. Zagadnienia ogólne 
Optyka • Optyka okulistyczna i optyczny sprzęt okulistyczny 
Optyki • Inne normy dotyczące optyki i pomiarów zjawisk optycznych 
Organiczne • Inne związki chemiczne organiczne 
Organiczne • Kwasy organiczne 
Organiczne • Powłoki organiczne 
Organiczne • Związki chemiczne organiczne 
Organiczne • Związki chemiczne organiczne. Zagadnienia ogólne 
Organiczne • Związki organiczne zawierające azot 
Organizacja • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami 
Organizacja • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne 
Organizacja • Socjologia. Usługi. Organizacja i zarządzanie. Administracja. Transport 
Organizacja • Socjologia. Usługi. Organizacja i zarządzanie. Administracja. Transport (Słownictwo) 
Organizacji • Inne normy dotyczące organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami 
Organizm • Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka 
Organizm • Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka 
Ortopedii • Części złączne stosowane w chirurgii, protetyce i ortopedii 
Ortopedii • Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii 
Orzechy • Orzechy 
Osady • Odpady płynne. Osady ściekowe 
Osadzanego • Obsady, podtrzymywacze itp. do materiału zewnętrznie nawijanego lub osadzanego 
OSI • Współdziałanie systemów otwartych (OSI) [OSI) 
Osiągi • Osiągi statków powietrznych, dynamika lotu itp. 
Osiedli • Projek1owanie przestrzenne. Projek1owanie osiedli 
Osłonami • Szklarnie i inne obiek1y do hodowli upraw pod osłonami 
Osłony • Obudowy, osłony i inne części maszynowe 
Osłony • Osłony stropów, rampy i pochylnie itp 
Osobista • Bielizna osobista i nocna, ubiory z dzianin, ubiory wojskowe, wyroby pończosznicze itp. oraz ich etykietowanie i systemy kodowania 

rozmiarów 
Osobiste • Komputery osobiste, kalkulatory itp. 
Osobiste • Odzież ognioszczelna, osobiste urządzenia do utrzymywania się na wodzie (kamizelki ratunkowe) 
Osobistej • Kaski, sprzęt ochrony osobistej oczu, ochronniki słuchu itp. 
Osobistej • Kosmetyki. Środki higieny osobistej 
Osobowe • Dżwigi osobowe i schody ruchome 
Osobowe • Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe 
Osób • Inne normy dotyczące pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych 
Osób • Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne 
Osób • Pomoce dla osób starszych 
Osób • Techniczne środki pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych 
Osprzęt • Inne podzespoły i osprzęt [urządzeia telekomunikacyjne] 
Osprzęt • Inny osprzęt elek1ryczny 
Osprzęt • Osprzęt [telekomunikacyjny) 
Osprzęt • Osprzęt do urządzeń dżwigowych 
Osprzęt • Osprzęt elek1ryczny 
Osprzęt • Osprzęt elek1ryczny. Zagadnienia ogólne 
Osprzęt • Osprzęt łączeniowy i sterowniczy 
Osprzęt • Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych 
Osprzęt • Podzespoły i osprzęt. Zagadnienia ogólne 
Ostrzegania • Systemy ostrzegania i kontroli ruchu drogowego, urządzenia i instalacje (kontrola prędkości, instalacje sygnalizacyjne ruchu, 

czy1niki toru pojazdu, znakownice nawierzchni, włazy itp.) 
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Ostrzegawcze • Systemy alarmowe i ostrzegawcze 
Ostrzegawcze • Systemy przeciwwłamaniowe alarmowe i ostrzegawcze 
Ostrzegawcze • Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze [pojazdy drogowe] 
Oświetlenia • Urządzenia do wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia [górnictwo] 
Oświetlenie • Oświetlenie 
Oświetlenie • Oświetlenie projek1orowe 
Oświetlenie • Oświetlenie stanowisk pracy, oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa 
Oświetlenie • Oświetlenie uliczne i sprzęt z nim związany 
Oświetlenie • Oświetlenie wewnętrzne 
Oświetlenie • Oświetlenie. Zagadnienia ogólne 
Oświetlenie • Oświetlenie zewnętrzne budynków 
Oświetleniowe • Instalacje oświetleniowe 
Oświetleniowe • Oprawy oświetleniowe 
Oświetleniowy • Sprzęt oświetleniowy 
Otwartych • Przepływy w kanałach otwartych 
Otwartych • Współdziałanie systemów otwartych (OSI) [OSI] 
Otwartych • Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne [OSI] 

Papieru 

Otwierania • Maszyny do pisania, urządzenia do dyk1owania, maszyny do adresowania, maszyny do otwierania listów, maszyny do składania 
listów, maszyny frankujące, taśmy oraz inne wyposażenie maszyn itp. 

Owadów • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 
elek1ryczne do zwalczania owadów, zapalarki, zapałki, spinacze biurowe. długopisy, ołówki itp. 

Owijania • Urządzenia do owijania i pakowania 
Owoce • Owoce i przetwory owocowe 
Owoce • Owoce i warzywa suszone. konserwowe i zamrażane 
Owoce • Owoce. Warzywa 
Owoce • Owoce, warzywa i ich przetwory. Zagadnienia ogólne 
Owocowe • Owoce i przetwory owocowe 
Oznaczanie • Wymagania eksploatacyjne dla wyrobów niebezpiecznych, ich obsługa, przechowywanie, transport, oznaczanie, etykietowanie itp. 
Paczkowana • Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana 
Padlina • Odpady radioak1ywne, odpady szpitalne, padlina i inne niebezpieczne odpady 
Pakietów • Prywatna sieć komutacji pakietów danych (PSPDN) i Ethernet 
Pakowania • Urządzenia do owijania i pakowania 
Pakowanie • Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne 
Pakowanie • Pakowanie. przechowywanie i transport 
Pakowanie • Pakowanie, przechowywanie i transport (Słownictwo) 
Pakowanie • Pakowanie sterylne [technika medyczna] 
Pakowy • Papier pakowy 
Pakujące • Maszyny pakujące 
Palety • Kontenery, palety i siatki do transportu powietrznego 
Palety • Palety ogólnego zastosowania 
Paliw • Urządzenia do przechowywania ropy naftowej i gazu ziemnego, sieci rozdzielcze. rurociągi, stacje paliw, urządzenia dystrybucyjne itp. 
Paliwa • Paliwa 
Paliwa • Paliwa gazowe 
Paliwa • Paliwa płynne 
Paliwa • Paliwa stale 
Paliwa • Paliwa. Zagadnienia ogólne 
Paliwo • Ogrzewacze na paliwo ciekłe 
Paliwo • Ogrzewacze na paliwo stale 
Paliwo • Palniki na paliwo stale i ciekłe [energetyka] 
Paliwowe • Ogniwa paliwowe 
Paliwowe • Piece paliwowe 
Paliwowe • Układy paliwowe [pojazdy drogowe] 
Paliwowe • Układy paliwowe [statki powitrzne i kosmiczne] 
Palniki • Palniki gazowe 
Palniki • Palniki i kotły do systemów centralnego ogrzewania 
Palniki • Palniki i kotły. Zagadnienia ogólne 
Palniki • Palniki. Kotły [energetyka] 
Palniki • Palniki na paliwo stale i ciekłe [energetyka] 
Palność • Odporność ogniowa i palność elementów budynków 
Palność • Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów 
Pamięci • Urządzenia pamięci magnetycznej 
Pamięci • Urządzenia pamięci optycznej 
Pamięciowe • Inne urządzenia pamięciowe i nośniki informacji 
Pamięciowe • Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji 
Pamięciowe • Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji. Zagadnienia ogólne 
Pancerne • Usługi ochroniarskie, procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe, materiały i wyposażenie odporne na włamania, 

materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 
Papier • Obwoluty, papier. taśmy, folie metalowe, sznurki, wkładki uszczelniające, wkładki amortyzujące itp. 
Papier • Papier, błony i płyty fotograficzne. Kasety 
Papier • Papier i tek1ura 
Papier • Papier pakowy 
Papiernicze • Maszyny papiernicze 
Papierniczy • Przemysł papierniczy 
Papierniczy • Przemysł papierniczy (Słownictwo) 
Papierniczych • Pozyskiwanie i ponowne wykorzystywanie surowców papierniczych 
Papierniczym • Technologie stosowane w przemyśle papierniczym 
Papierowe • Karty i taśmy papierowe 
Papierowe • Kondensatory papierowe i plastikowe 
Papierowe • Materiały piśmienne papierowe 
Papierowych • Przybory biurowe z wyjątkiem papierowych 
Papieru • Materiały izolacyjne z papieru i tek1ury 
Papieru • Wyroby z papieru 
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Parafina • Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe 
Parasolki • Krawaty, rękawiczki, szaliki, chustki do nosa, paski, klamry, guziki, zamki błyskawiczne, sprzączki, parasolki itp. 
Parkiety • Parkiety, wykładziny drewniane, trzonki itp. 
Parowe • Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe 
Parowe • Zbiorniki ciśnieniowe parowe 
Pasażera • Rama i konstrukcja pojazdu, urządzenia do ogrzewania, instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniu kierowcy/pasażera. prowadnice 

ładunkowe dachowe itp. 
Pasażerskie • Wyposażenie pasażerskie i kabin [lotnictwo i kosmonautyka] 
Paski • Krawaty, rękawiczki, szaliki, chustki do nosa, paski, klamry, guziki, zamki błyskawiczne, sprzączki, parasolki itp. 
Pasowania • Tolerancje i pasowania 
Pasowe • Napędy pasowe i ich elementy 
Pasy • Pasy napędowe 
Pasy • Poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa i wyposażenie zabezpieczające przed wypadkami 
Pasy • Sznurki, pasy, taśmy 
Pasz • Mikrobiologia pasz dla zwierząt 
Pasze • Pasze dla zwierząt 
Patenty • Patenty. Własność intelektualna 
Pełnym • Konstrukcje na pełnym morzu 
Pełnym • Konstrukcje na pełnym morzu dla górnictwa dna morskiego 
Pełnym • Konstrukcje na pełnym morzu, z wyjątkiem konstrukcji dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz górnictwa 

dna morskiego 
Penetracyjne • Sprzęt do badań: aparatura przemysłowa do radiografii rentgenowskiej i gamma. defektoskopy penetracyjne itp. 
Personelu • Szkolenie, kwalifikacje i certyfikacja personelu 
Peryferyjne • Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT 
Pestycydy • Inne pestycydy i środki ochrony roślin 
Pestycydy • Pestycydy i inne środki ochrony roślin 
Pestycydy • Pestycydy i inne środki ochrony roślin. Zagadnienia ogólne 
Pędnie • Inne napędy elastyczne i pędnie 
Pędnie • Napędy elastyczne i pędnie 
Pędnie • Napędy elastyczne i pędnie. Zagadnienia ogólne 
Piasek • Kruszywa, piasek. glina, lupki dachowe. kamienie itp. 
Picia • Pomoce do jedzenia i picia 
Piece • Piece elektryczne 
Piece • Piece paliwowe 
Piece • Piece przemysłowe 
Piece • Piece przemysłowe. Zagadnienia ogólne 
Piekarniki • Trzony kuchenne, sloty robocze, piekarniki itp. 
Piekarskie • Ziarno zbóż, kukurydzy, mąka, wyroby piekarskie itp. 
Pielęgnacji • Substancje użyżniające i środki pielęgnacji roślin 
Pielęgnacji • Urządzenia do pielęgnacji ciała 
Pielęgnacji • Urządzenia do pielęgnacji podłóg 
Pierścienie • Pierścienie, tulejki, tuleje, kołnierze 
Pierścienie • Tłoki, pierścienie tłokowe, waty korbowe itp. do zastosowań ogólnotechnicznych 
Pierwiastki • Pierwiastki chemiczne 
Pierwotne • Ogniwa i baterie pierwotne 
Pierwsza • Pierwsza pomoc 
Pierwszej • Komplety przyborów, sprzęt, urządzenia i transport medyczny dla pierwszej pomocy 
Pierze • Pierze i puch 
Piezoelektryczne • Przyrządy piezoelektryczne i pojemnościowe 
Pigmenty • Napełniacze. wypełniacze, utwardzacze, pigmenty, plastyfikatory itp. 
Pigmenty • Pigmenty i wypelniacze 
Pilniki • Pilniki 
Pilśniowe • Płyty wiórowe i pilśniowe 
Piłkę • Urządzenia gimnastyczne. do siatkówki, koszykówki, do gry w pilkę ręczną, domowe sportowe urządzenia treningowe itp. 
Piłkę • Wyposażenie alpinistyczne, do gry w piłkę nożną, tenisa, plywania, nurkowania itp. 
Piły • Pity [narzędzia do obróbki skrawaniem] 
Piły • Pity lańcuchowe i narzędzia do ścinania krzewów 
Pionowego • Urządzenia do transportu poziomego i pionowego [górnictwo] 
Pirotechnika • Materiały wybuchowe. Pirotechnika 
Pisania • Maszyny do pisania, urządzenia do dyktowania, maszyny do adresowania, maszyny do otwierania listów, maszyny do składania listów, 

maszyny frankujące, taśmy oraz inne wyposażenie maszyn itp. 
Pismo • Pismo dla niewidomych (Braille) 
Pismo • Pismo. Transliteracja 
PISN • Publiczne komutowane sieci telefoniczne (PSTN), prywatne sieci telekomunikacyjne (PTN) i prywatne zintegrowane sieci usług (PISN) 
Piśmienne • Materiały piśmienne papierowe 
Pilna • Woda pitna 
Pilną • Pojemniki na żywność oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z wodą pitną 
Piwo • Soki i nektary, wody mineralne, lemoniady, piwo korzenne. napoje typu cola, itp. 
Place • Metody pomiaru, place budów, rozbiórka budowli itp. 
Place • Place do zabaw i gier 
Placów • Wyposażenie placów do zabaw i gier 
Planach • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Planowanie • Planowanie i obsługa zakładu, projektowanie procesów technologicznych i kierowanie nimi, produkcja i przetwarzanie, środki 

bezpieczeństwa itp [przemysł chemiczny] 
Plastikowe • Kondensatory papierowe i plastikowe 
Plastyfikatory • Napełniacze, wypełniacze. utwardzacze, pigmenty, plastyfikatory itp. 
Platformy • Wózki podnośnikowe widiowe, platformy przesuwne itp. 
Plazmowe • Spawanie gazowe, elektryczne i plazmowe, spawanie elektronowe, cięcie plazmowe itp. 
Płaskie • Płaskie wyroby tekstylne 
Płaskie • Płaskie wyroby tekstylne powlekane 
Płaskie • Wyroby i półwyroby płaskie stalowe 
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Płynne • Gazy płynne 
Płynne • Odpady płynne. Osady ściekowe 
Płynne • Paliwa płynne 
Płynów • Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów 
Płynów • Inne urządzenia do przechowywania płynów 
Płynów • Male pojemniki do transportu płynów i materiałów sypkich 

Pojazdu 

Płynów • Pojemniki, głównie do transportu płynów, w tym również beczki, wiadra i duże puszki, stosowane do transportu drogą morską itp. 
Płynów • Urządzenia do przechowywania płynów 
Płynów • Urządzenia do przechowywania płynów. Zagadnienia ogólne 
Płyny • Inne płyny izolacyjne 
Płyny • Płyny izolacyjne 
Płyny • Płyny izolacyjne. Zagadnienia ogólne 
Płytki • Obwody drukowane i płytki 
Płytki • Płytki ceramiczne, dachówki, cegły itp. 
Płyty • Inne płyty z materiałów drewnopochodnych 
Płyty • Magnetofony, płyty gramofonowe, taśmy magnetyczne, kasety, płyty kompaktowe (CD) itp. 
Płyty • Papier, błony i płyty fotograficzne. Kasety 
Płyty • Płyty [wyroby z gumy i tworzyw sztucznych] 
Płyty • Płyty wiórowe i pilśniowe 
Płyty • Płyty z materiałów drewnopochodnych 
Płyty • Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne 
Pływackie • Baseny pływackie, instalacje termalne, solaria, boiska sportowe. ścieżki zdrowia itp. 
Pływające • Male jednostki pływające 
Pływania • Wyposażenie alpinistyczne, do gry w piłkę nożną, tenisa, pływania, nurkowania itp. 
Pneumatyczne • Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne 
Pneumatyczne • Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne 
Pneumatyczne • Sprężarki i urządzenia pneumatyczne 
Pneumatyczny • Transport pneumatyczny i jego zespoły 
Pneumatycznych • Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych 
Pneumatycznym • Narzędzia z napędem pneumatycznym 
Pneumatyka • Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych 
Pneumatyka • Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania 
Pneumatyka • Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo) 
Pobieranie • Klasyfikacja, znakowanie, pobieranie próbek, analiza chemiczna itp. [surówka, żeliwo. stal] 
Pobieranie • Klasyfikacja, znakowanie, pobieranie próbek, analiza chemiczna itp. [żelazostopy] 
Pobieranie • Klasyfikacja, znakowanie, pobieranie próbek, analiza chemiczna itp. [metale nieżelazne] 
Pobieranie • Pobieranie próbek [woda] 
Pobieranie • Pobieranie próbek [gleba] 
Pochodne • Skrobia i produkty pochodne 
Pochylnie • Osłony stropów, rampy i pochylnie itp. 
Pocztowe • Sprzęt pocztowy, skrytki i skrzynki pocztowe itp. 
Pocztowe • Usługi pocztowe 
Pocztowy • Sprzęt pocztowy, skrytki i skrzynki pocztowe itp. 
Podkładki • Podkładki, elementy zabezpieczające [ogólnego zastosowania] 
Podkładki • Podkładki i inne elementy zabezpieczające [lotnictwo i kosmonautyka] 
Podłogi • Sufity. Podłogi. Stropy Schody 
Podłogowe • Dywany, chodniki, maty podłogowe itp. 
Podłogowe • Nietekstylne pokrycia podłogowe 
Podłogowe • Tekstylne pokrycia podłogowe 
Podłóg • Odkurzacze, maszyny do czyszczenia i konserwacji podłóg, froterki itp. 
Podłóg • Urządzenia do pielęgnacji podłóg 
Podnośnikowe • Wózki podnośnikowe widiowe, platformy przesuwne itp. 
Podstacje • Podstacje. Ograniczniki przepięć 
Podtrzymywacze • Obsady, podtrzymywacze itp. do materiału zewnętrznie nawijanego lub osadzanego 
Poduszki • Poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa i wyposażenie zabezpieczające przed wypadkami 
Podzespołów • Montaż podzespołów elektronicznych 
Podzespoły • Inne podzespoły elektromechaniczne 
Podzespoły • Inne podzespoły i osprzęt [urządzeia telekomunikacyjne] 
Podzespoły • Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych 
Podzespoły • Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne 
Podzespoły • Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych 
Podzespoły • Podzespoły i osprzęt. Zagadnienia ogólne 
Podzespoły • Podzespoły maszyn wirujących 
Podzielnice • Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych 
Podziemne • Instalacje nadziemne i podziemne 
Podziemne • Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne 
Pogłębiacze • Wiertla, pogłębiacze stożkowe, rozwiertaki 
Pogrzebowe • Hotele, restauracje, myjnie, pralnie, przeprowadzki, usługi pogrzebowe itp. 
Pojazdach • Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach 
Pojazdów • Badanie pojazdów drogowych, odzyskiwanie surowców ze zużytych pojazdów drogowych 
Pojazdów • Inne układy pojazdów drogowych 
Pojazdów • Materiały, zespoły oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów szynowych 
Pojazdów • Opony do pojazdów drogowych 
Pojazdów • Pojazdy do zbierania odpadów oraz układy i elementy pojazdów specjalnych 
Pojazdów • Silniki spalinowe do pojazdów drogowych 
Pojazdów • Silniki spalinowe do pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne 
Pojazdów • Układy pojazdów drogowych 
Pojazdów • Układy pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne 
Pojazdów • Usługi ochroniarskie, procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe, materiały i wyposażenie odporne na włamania. 

materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 
43.040.60 Pojazdu • Rama i konstrukcja pojazdu, urządzenia do ogrzewania, instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniu kierowcy/pasażera, prowadnice 

ładunkowe dachowe itp. 1255 
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Pojazdu • Systemy ostrzegania i kontroli ruchu drogowego, urządzenia i instalacje (kontrola prędkości, instalacje sygnalizacyjne ruchu, czytniki 
toru pojazdu, znakownice nawierzchni, włazy itp.) 

Pojazdy • Inne pojazdy użytkowe 
Pojazdy • Nieelektryczne pojazdy trakcyjne 
Pojazdy • Pojazdy ciągnione 
Pojazdy • Pojazdy do zbierania odpadów oraz układy i elementy pojazdów specjalnych 
Pojazdy • Pojazdy drogowe 
Pojazdy • Pojazdy drogowe elektryczne 
Pojazdy • Pojazdy drogowe (Słownictwo) 
Pojazdy • Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne 
Pojazdy • Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe 
Pojazdy • Pojazdy specjalne 
Pojazdy • Pojazdy straży pożarnej 
Pojazdy • Pojazdy szynowe 
Pojazdy • Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne 
Pojazdy • Pojazdy trakcyjne 
Pojazdy • Pojazdy użytkowe 
Pojazdy • Pojazdy użytkowe. Zagadnienia ogólne 
Pojazdy • Sprzęt i pojazdy [walka z pożarem] 
Pojemniki • Łóżka szpitalne, stoły chirurgiczne, odzież szpitalna, rękawice medyczne, pojemniki na odpadki ostre itp. 
Pojemniki • Male pojemniki do cieczy i ich zamknięcia 
Pojemniki • Małe pojemniki do transportu płynów i materiałów sypkich 
Pojemniki • Pojemniki do aerozoli 
Pojemniki • Pojemniki, głównie do transportu płynów, w tym również beczki, wiadra i duże puszki, stosowane do transportu drogą morską itp. 
Pojemniki • Pojemniki metalowe cienkościenne oraz z tworzyw sztucznych 
Pojemniki • Pojemniki na żywność oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z wodą pitną 
Pojemniki • Wyposażenie do sprzątania ulic, pojemniki na odpady, wyposażenie do spalania odpadów i ich prasowania, wyposażenie 

do hałdowania odpadów, miejsca na wysypiska śmieci itp. 
Pojemnościowe • Przyrządy piezoelektryczne i pojemnościowe 
Pokładowe • Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne) 
Pokładowe • Urządzenia i instalacje pokładowe [statki i konstrukcje morskie] 
Pokładowe • Urządzenia i przyrządy pokładowe [lotnictwo i kosmonautyka] 
Pokrycia • Nietekstylne pokrycia podłogowe 
Pokrycia • Tekstylne pokrycia podłogowe 
Polerki • Szlifierki i polerki 
Połączenia • Kołnierze, złącza i połączenia 
Połączenia • Linie, połączenia i obwody 
Połączenia • Zawiasy, oczka i inne połączenia przegubowe 
Pomiarowe • Narzędzia pomiarowe 
Pomiarowe • Optyczne przyrządy pomiarowe 
Pomiarowe • Przyrządy i instalacje pomiarowe [pomiary przepływów] 
Pomiarowe • Przyrządy pomiarowe [pomiary objętości. masy, gęstości, lepkości] 
Pomiarowe • Przyrządy pomiarowe [pomiary czasu, prędkości, przyspieszenia, prędkości kątowej] 
Pomiarowe • Przyrządy pomiarowe (pomiary siły, ciężaru i ciśnienia] 
Pomiarowe • Przyrządy pomiarowe i instalacje [drgania, wstrząsy i pomiary drgań] 
Pomiarowe • Przyrządy pomiarowe i sprzęt do badań (akustyka i pomiary zjawisk akustycznych] 
Pomiarowe • Przyrządy pomiarowe, przekładniki (pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych] 
Pomiarowe • Urządzenia pomiarowe specjalne dla telekomunikacji 
Pomiarowych • Zagadnienia ogólne dotyczące przyrządów pomiarowych, szeregi liczb normalnych, wzorce miar, aspekty ogólne dotyczące 

materiałów wzorcowych itp. 
Pomiarów • Inne normy dotyczące optyki i pomiarów zjawisk optycznych 
Pomiarów • Inne normy dotyczące pomiarów długości i kąta 
Pomiaru • Aparatura do pomiaru objętości i pomiary (przemysł naftowy i gazowy] 
Pomiaru • Metody pomiaru, place budów, rozbiórka budowli itp. 
Pomiaru • Przyrządy do pomiaru temperatury 
Pomiary • Akustyka i pomiary zjawisk akustycznych 
Pomiary • Aparatura do pomiaru objętości i pomiary [przemysł naftowy i gazowy] 
Pomiary • Barwy i pomiary światła 
Pomiary • Drgania, wstrząsy i pomiary drgań 
Pomiary • Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych 
Pomiary • Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne 
Pomiary • Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne 
Pomiary • Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo) 
Pomiary • Optyka i pomiary zjawisk optycznych 
Pomiary • Optyka i pomiary zjawisk optycznych. Zagadnienia ogólne 
Pomiary • Pomiary czasu, prędkości, przyspieszenia, prędkości kątowej 
Pomiary • Pomiary długości i kąta 
Pomiary • Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne 
Pomiary • Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym 
Pomiary • Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości 
Pomiary • Pomiary promieniowania 
Pomiary • Pomiary przepływów 
Pomiary • Pomiary przepływów. Zagadnienia ogólne 
Pomiary • Pomiary siły, ciężaru i ciśnienia 
Pomiary • Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych 
Pomiary • Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne 
Pomiary • Termodynamika i pomiary temperatury 
Pomidorowe • Koncentraty pomidorowe, keczup itp. 
Pomieszczenia • Pomieszczenia czyste i z nimi związane podlegające kontroli 
Pomieszczenia • Pomieszczenia ładunkowe 
Pomieszczenia • Pomieszczenia mieszkalne 
Pomieszczeniach • Powietrze wnętrz (w pomieszczeniach) 
Pomieszczeniach • Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych 
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Poziomego 

Pomieszczeniach • Urządzenia do utrzymywania określonej temperatury w pomieszczeniach itp. 
Pomieszczeniu • Rama i konstrukcja pojazdu, urządzenia do ogrzewania, instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniu kierowcy/pasażera, 

prowadnice ładunkowe dachowe itp. 
Pomoc • Pierwsza pomoc 
Pomoce • Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne 
Pomoce • Pomoce dla osób starszych 
Pomoce • Pomoce do jedzenia i picia 
Pomoce • Pomoce do stomy i przy nietrzymaniu 
Pomoce • Pomoce i dostosowania do czy1ania 
Pomoce • Pomoce i dostosowania do przemieszczania 
Pomocnicze • Materiały pomocnicze dla przemysłu tekstylnego 
Pomocnicze • Materiały pomocnicze do spawania 
Pomocnicze • Materiały pomocnicze i dodatki do tworzyw sztucznych 
Pomocnicze • Procesy i materiały pomocnicze [technologia skórzana] 
Pomocy • Inne normy dotyczące pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych 
Pomocy • Komplety przyborów, sprzęt, urządzenia i transport medyczny dla pierwszej pomocy 
Pomocy • Techniczne środki pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych 
Pomostowe • Żurawie samojezdne, żurawie wieżowe, suwnice pomostowe itp. 
Pompy • Pompy 
Pompy • Pompy cieplne 
Pompy • Pompy i silniki 
Pompy • Pompy próżniowe 
Pończosznicze • Bielizna osobista i nocna. ubiory z dzianin, ubiory wojskowe, wyroby pończosznicze itp. oraz ich etykietowanie i systemy 

kodowania rozmiarów 
Porażeniem • Ochrona przed porażeniem prądem elek1rycznym 
Porowate • Materiały porowate 
Portach • Hałas ruchu drogowego, ruchu kolejowego, hałas w portach morskich i lotniczych 
Portfele • Kufry, walizki, teczki, portmonetki, portfele, obroże itp. wykonywane z materiałów innych niż skóra 
Portmonetki • Kufry, walizki, teczki, portmonetki, portfele, obroże itp. wykonywane z materiałów innych niż skóra 
Portów • Budownictwo dróg wodnych i portów 
Portów • Budownictwo portów lotniczych 
Poszukiwania • Poszukiwania, odkrywki, roboty przygotowawcze, wyrobiska złóż naturalnych, wiercenia, konstrukcje kopalniane, prace 

górnicze, przetwórstwo minerałów itp. 
Poszukiwawczych • Sprzęt do prac poszukiwawczych. wiertniczych i eksploatacji 
Pościelowa • Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa 
Pościelowe • Kołdry, koce, artykuły pościelowe 
Potencjometry • Potencjometry, rezystory zmienne 
Powielacze • Drukarki, kopiarki, powielacze, urządzenia do oprawiania książek itp. 
Powierzchni • Obróbka powierzchni 
Powierzchni • Obróbka powierzchni i nakładanie powłok 
Powierzchni • Obróbka powierzchni i nakładanie powłok w lotnictwie i kosmonautyce 
Powierzchni • Obróbka powierzchni i nakładanie powłok. Zagadnienia ogólne 
Powierzchni • Przygotowanie powierzchni 
Powierzchni • Przygotowanie powierzchni do malowania, oczyszczanie, obróbka strumieniowo-ścierna. trawienie, śrutowanie itp. 
Powierzchni • Technologia i sprzęt do obróbki powierzchni i nakładania powłok 
Powierzchni • Właściwości powierzchni 
Powierzchniowo • Środki powierzchniowo czynne 
Powietrza • Inne normy dotyczące jakości powietrza 
Powietrza • Jakość powietrza 
Powietrza • Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne 
Powietrza • Metody sterylizacji, jakość powietrza w salach chirurgicznych itp. 
Powietrze • Powietrze atmosferyczne 
Powietrze • Powietrze na stanowiskach pracy 
Powietrze • Powietrze sprężone i wodór 
Powietrze • Powietrze wnętrz (w pomieszczeniach) 
Powietrzne • Poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa i wyposażenie zabezpieczające przed wypadkami 
Powietrzne • Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne 
Powietrznego • Kontenery, palety i siatki do transportu powietrznego 
Powietrznego • Sprzęt i instalacje do kontroli transportu powietrznego 
Powietrznego • Usługi z zastosowaniem transportu powietrznego 
Powietrzny • Transport powietrzny 
Powietrznych • Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych 
Powietrznych • Opony do statków powietrznych 
Powietrznych • Osiągi statków powietrznych, dynamika lotu itp 
Powietrznych • Silniki i układy napędowe statków powietrznych i kosmicznych 
Powietrznych • Urządzenia i układy elek1ryczne statków powietrznych i kosmicznych 
Powietrzu • Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu 
Powleczone • Tkaniny powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi 
Powleczone • Włókna szklane i tkaniny powleczone [[lotnictwo i kosmonautyka] 
Powlekane • Płaskie wyroby tekstylne powlekane 
Powłok • Obróbka powierzchni i nakładanie powłok 
Powłok • Obróbka powierzchni i nakładanie powłok w lotnictwie 1 kosmonautyce 
Powłok • Obróbka powierzchni i nakładanie powłok. Zagadnienia ogólne 
Powłok • Technologia i sprzęt do obróbki powierzchni i nakładania powłok 
Powłoki • Anodyzowanie, powłoki konwersyjne, natryskiwanie termiczne itp. 
Powłoki • Inne obróbki i powłoki 
Powłoki • Powłoki ełek1rolityczne, powłoki katodowe, powłoki autokatalityczne itp. 
Powłoki • Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce 
Powłoki • Powłoki malarskie 
Powłoki • Powłoki metalowe 
Powłoki • Powłoki organiczne 
Poziomego • Urządzenia do transportu poziomego i pionowego [górnictwo] 
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Poziomu • Aparaty słuchowe i mierniki poziomu dżwięku 
Poziomu • Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne 
Pozycje • Pozycje spawania, badania mechaniczne i nieniszczące złączy spawanych 
Pozycji • Globalny system określania pozycji (GPS) 
Pozyskiwanie • Pozyskiwanie drewna i impregnacja drewna 
Pozyskiwanie • Pozyskiwanie i ponowne wykorzystywanie surowców papierniczych 
Pożarem • Ochrona przed pożarem 
Pożarem • Walka z pożarem [ochrona przed pożarem] 
Pożarnej • Pojazdy straży pożarnej 
Pożarowe • Bezpieczeństwo pożarowe 
Pożarowego • Szeregi napięć, ogólna terminologia elektryczna, dokumentacja elektryczna, tablice elektryczne, diagramy i wykresy, 

bezpieczeństwo, badanie zagrożenia pożarowego itp. 
Półki • Urządzenia do ładowania, półki itp. 
Półprzewodnikowe • Inne przyrządy półprzewodnikowe 
Półprzewodnikowe • Materiały półprzewodnikowe 
Półprzewodnikowe • Przetworniki półprzewodnikowe 
Półprzewodnikowe • Przyrządy półprzewodnikowe 
Półprzewodnikowe • Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne 
Półszlachetne • Metale szlachetne, kamienie szlachetne i pólszlachetne 
Półwyroby • Półwyroby z tarcicy 
Półwyroby • Wyroby i półwyroby płaskie stalowe 
Prac • Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji 
Praca • Praca. Zatrudnienie 
Pracami • Zarządzanie pracami projektowymi, analiza wartości itp. [organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami] 
Prace • Poszukiwania, odkrywki, roboty przygotowawcze, wyrobiska złóż naturalnych, wiercenia, konstrukcje kopalniane, prace górnicze, 

przetwórstwo minerałów itp 
Prace • Prace badawcze i rozwojowe [organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami] 
Prace • Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne 
Pracy • Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa 
Pracy • Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach 
Pracy • Narzędzia do pracy pod napięciem 
Pracy • Oświetlenie stanowisk pracy, oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa 
Pracy • Powietrze na stanowiskach pracy 
Pracy • Srodowisko pracy [jakość powietrza] 
Pracy • Srodowisko pracy [ergonomia] 
Pracy • Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach 
Pracy • Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach. Zagadnienia ogólne 
Pracy • Zastosowanie IT w pracy biurowej 
Pralki • Pralki, maszyny do czyszczenia na sucho, suszarki, urządzenia do prasowania i maglowania itp. 
Pralniczy • Sprzęt pralniczy 
Pralnie • Hotele, restauracje, myjnie, pralnie, przeprowadzki, uslugi pogrzebowe itp. 
Prasowania • Pralki, maszyny do czyszczenia na sucho, suszarki, urządzenia do prasowania i maglowania itp. 
Prasowania • Wyposażenie do sprzątania ulic, pojemniki na odpady, wyposażenie do spalania odpadów i ich prasowania, wyposażenie 

do haldowania odpadów, miejsca na wysypiska śmieci itp. 
Prasy • Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce 
Prawne • Aspekty prawne [budownictwo] 
Prawne • Aspekty prawne i zarządzanie ryzykiem [organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami] 
Prawo • Prawo. Administracja 
Prądem • Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Prądnice • Prądnice 
Prądowym • Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym 
Precyzyjna • Mechanika precyzyjna 
Precyzyjna • Mechanika precyzyjna. Jubilerstwo 
Precyzyjna • Mechanika precyzyjna. Jubilerstwo (Słownictwo) 
Prezentacja • Systemy do przetwarzania tekstu, komunikacja tekstowa, prezentacja tekstu, architektura dokumentów biurowych (ODA) itp. 
Prezentacji • Warstwa prezentacji danych [OSI] 
Prędkości • Pomiary czasu, prędkości, przyspieszenia, prędkości kątowej 
Prędkości • Systemy ostrzegania i kontroli ruchu drogowego, urządzenia i instalacje (kontrola prędkości. instalacje sygnalizacyjne ruchu, czytniki 

toru pojazdu, znakownice nawierzchni, włazy itp.) 
Pręty • Elektryczne pręty, szyny itp. 
Pręty • Pręty i profile zamknięte 
Pręty • Pręty i walcówka stalowa 
Procedury • Usługi ochroniarskie, procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe, materiały i wyposażenie odporne na włamania, 

materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 
Procesie • Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym 
Procesów • Planowanie i obsługa zakładu, projektowanie procesów technologicznych i kierowanie nimi, produkcja i przetwarzanie, środki 

bezpieczeństwa itp. [przemysł chemiczny] 
Procesy • Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce 
Procesy • Procesy i materiały pomocnicze [technologia skórzana] 
Procesy • Procesy obróbki kształtowej 
Procesy • Procesy przemysłu tekstylnego 
Procesy • Procesy spawalnicze 
Produkcja • Planowanie i obsługa zakładu, projektowanie procesów technologicznych i kierowanie nimi, produkcja i przetwarzanie, środki 

bezpieczeństwa itp. [przemysł chemiczny] 
Produkcja • Produkcja w przemyśle chemicznym 
Produkcja • Produkcja. Zarządzanie produkcją 
Produkcji • Kosiarki do trawy, sprzęt do uprawy drzew oliwkowych i produkcji oliwek 
Produkcji • Maszyny do szycia i produkcji obuwia 
Produkcji • Maszyny i urządzenia do produkcji skór wyprawionych zwykłych i futerkowych 
Produkcji • Materiały do produkcji aluminium 
Produkcji • Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych 
Produkcji • Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne 
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Produkcyjne • Zautomatyzowane systemy produkcyjne 
Produkcyjne • Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne 
Produkcyjnych • Inne normy dotyczące zautomatyzowanych systemów produkcyjnych 
Produkcyjnym • Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym 
Produktami • Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi 
Produktów • Budynki, instalacje i urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych 

Przeciwwłamaniowe 

Produktów • Łowienie ssaków i gadów morskich, zbieranie i hodowla mięczaków wodnych i innych produktów morskich, wyposażenie 
i urządzenia dla rybołówstwa i hodowli ryb itp. 

Produktów • Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych 
Produktów • Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 
Produkty • Inne produkty pochodzenia zwierzęcego 
Produkty • Mięczaki wodne i inne produkty morskie 
Produkty • Mięso, przetwory mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego 
Produkty • Mleko i produkty mleczne przetworzone 
Produkty • Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne 
Produkty • Produkty pochodzenia zwierzęcego. Zagadnienia ogólne 
Produkty • Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne 
Produkty • Produkty węglowe, koks, torf, drewno itp. 
Produkty • Skrobia i produkty pochodne 
Produkty • Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne 
Profilaktyka • Profilaktyka odpadów 
Profile • Międzynarodowe znormalizowane profile [OSI] 
Profile • Pręty i profile zamknięte 
Programy • Akredytacja laboratoriów oraz programy auditu i auditowanie 
Projektorowe • Oświetlenie projektorowe 
Projektory • Sprzęt fotograficzny. Projektory 
Projektowanie • Planowanie i obsługa zakładu, projektowanie procesów technologicznych i kierowanie nimi, produkcja i przetwarzanie, środki 

bezpieczeństwa itp. [przemysł chemiczny] 
Projektowanie • Projektowanie automatyczne [technika informatyczna] 
Projektowanie • Projektowanie, obciążenia i obliczenia konstrukcji 
Projektowanie • Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli 
Projektowanie • Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) 
Projektowymi • Zarządzanie pracami projektowymi, analiza wartości itp. [organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami] 
Projekty • Projekty środowiskowe 
Promieniowania • Pomiary promieniowania 
Promieniowaniem • Ochrona przed promieniowaniem 
Promieniowaniem • Ochrona przed promieniowaniem radioelektrycznym 
Promieniowaniem • Suszarki do włosów, brzytwy, golarki, szczotki do zębów. przyrządy do masażu. urządzenia do oddziaływania na skórę 

promieniowaniem itp. 
Prostowniki • Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania 
Proszkowe • Farby proszkowe 
Proszków • Metalurgia proszków 
Proszku • Mleko w proszku, skondensowane i zagęszczone 
Protetyce • Części złączne stosowane w chirurgii, protetyce i ortopedii 
Protetyki • Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii 
Prowadnice • Rama i konstrukcja pojazdu, urządzenia do ogrzewania. instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniu kierowcy/pasażera, 

prowadnice ładunkowe dachowe itp. 
Próbek • Klasy1ikacja, znakowanie, pobieranie próbek, analiza chemiczna itp. [surówka, żeliwo, stal] 
Próbek • Klasy1ikacja, znakowanie, pobieranie próbek. analiza chemiczna itp. [żelazostopy] 
Próbek • Klasy1ikacja, znakowanie. pobieranie próbek, analiza chemiczna itp. [metale nieżelazne] 
Próbek • Pobieranie próbek [woda] 
Próbek • Pobieranie próbek [gleba] 
Próbnych • Korekta odbitek próbnych 
Próżni • Technika próżni 
Próżniowe • Pompy próżniowe 
Prywatna • Prywatna sieć komutacji pakietów danych (PSPDN) i Ethernet 
Prywatne • Publiczne komutowane sieci telefoniczne (PSTN). prywatne sieci telekomunikacyjne (PTN) i prywatne zintegrowane sieci usług 

(PISN) 
Przechowywania • Budynki, instalacje i urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych 
Przechowywania • Dyski elastyczne. dyskietki, opakowania do przechowywania dysków. kasety na dyski 
Przechowywania • Inne urządzenia do przechowywania płynów 
Przechowywania • Urządzenia do przechowywania płynów 
Przechowywania • Urządzenia do przechowywania płynów. Zagadnienia ogólne 
Przechowywania • Urządzenia do przechowywania, przygotowania nawozów i nawożenia 
Przechowywania • Urządzenia do przechowywania ropy naftowej i gazu ziemnego, sieci rozdzielcze. rurociągi. stacje paliw, urządzenia 

dystrybucyjne itp. 
Przechowywanie • Pakowanie, przechowywanie i transport 
Przechowywanie • Pakowanie, przechowywanie i transport (Słownictwo) 
Przechowywanie • Przechowywanie. Składowanie 
Przechowywanie • Wymagania eksploatacyjne dla wyrobów niebezpiecznych. ich obsluga, przechowywanie. transport. oznaczanie, 

etykietowanie itp. 
Przeciągarek • Narzędzia do strugarek i przeciągarek 
Przeciągarki • Przeciągarki 

Przecinarki • Przecinarki 
Przeciwdźwiękowa • Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa 
Przeciwpożarowa • Ochrona przeciwpożarowa 
Przeciwpożarowej • Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
Przeciwpożarowej • Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
Przeciwwilgociowa • Izolacja przeciwwilgociowa 
Przeciwwłamaniowe • Systemy przeciwwłamaniowe alarmowe i ostrzegawcze 
Przeciwwłamaniowe • Usługi ochroniarskie, procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe. materiały i wyposażenie odporne 

na włamania, materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne. skarbce itp. 
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83.200 
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59.040 
59.020 
65.160 
81.100 
75.180.10 
11.120.99 
75.180 
75.180.01 
71.100 
71100 01 
59 080 
67.260 
01.140.30 
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83.020 
85.020 
81.020 
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53.040.20 
53.040.20 
29.240.10 
17.120 

Przedmiotów • Kontenery dla towarów i przedmiotów stałych oraz materialów sypkich 
Przedmiotów • Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych 
Przedsiębiorstw • Usługi dla przedsiębiorstw 
Przedsiębiorstwa • Certy1ikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności 
Przedsiębiorstwami • Inne normy dotyczące organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami 
Przedsiębiorstwami • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami 
Przedsiębiorstwami • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne 
Przedziały • Samochody-cysterny i przedziały załadowcze 
Przegubowe • Zawiasy, oczka i inne połączenia przegubowe 
Przekazywania • Systemy przekazywania danych i informacji oraz wyposażenie naziemne do przeprowadzenia startu rakiet 
Przekaźniki • Przekaźniki 
Przekładnie • Przekładnie zębate 
Przekładniki • Przyrządy pomiarowe, przekładniki [pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych] 
Przeładunkowe • Urządzenia załadunkowe i przeładunkowe [budowa statków i konstrukcje morskie] 
Przełączniki • Przełączniki [elektronika] 
Przełączniki • Przełączniki i systemy sygnalizacyjne 
Przemieszczania • Pomoce i dostosowania do przemieszczania 
Przemysł • Przemysł chemiczny 
Przemysł • Przemysł chemiczny (Słownictwo) 
Przemysł • Przemysł farb i barwników 
Przemysł • Przemysł farb i barwników (Słownictwo) 
Przemysł • Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych 
Przemysł • Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo) 
Przemysł • Przemysł maszynowy 
Przemysł • Przemysł maszynowy (Słownictwo) 
Przemysł • Przemysł odzieżowy 
Przemysł • Przemysł odzieżowy (Słownictwo) 
Przemysł • Przemysł papierniczy 
Przemysł • Przemysł papierniczy (Słownictwo) 
Przemysł • Przemysł spożywczy 
Przemysł • Przemysł spożywczy (Słownictwo) 
Przemysł • Przemysł szklarski i ceramiczny 
Przemysł • Przemysł szklarski i ceramiczny (Słownictwo) 
Przemysłowa • Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa 
Przemysłowa • Sprzęt do badań: aparatura przemysłowa do radiografii rentgenowskiej i gamma, defektoskopy penetracyjne itp. 
Przemysłowe • Błony radiograficzne dentystyczne, medyczne i przemysłowe 
Przemysłowe • Budynki przemysłowe i handlowe 
Przemysłowe • Chłodnictwo przemysłowe 
Przemysłowe • Diamenty przemysłowe 
Przemysłowe • Gazy przemysłowe 
Przemysłowe • Piece przemyslowe 
Przemysłowe • Piece przemyslowe. Zagadnienia ogólne 
Przemysłowe • Roboty przemyslowe. Manipulatory 
Przemysłowe • Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne 
Przemysłowe • Urządzenia ogrzewcze domowe, handlowe i przemyslowe 
Przemysłowe • Uslugi przemysłowe 
Przemysłowe • Wózki przemyslowe 
Przemysłowej • Środki chemiczne do domowej i przemyslowej dezynfekcji 
Przemysłowych • Woda do celów przemysłowych 
Przemysłu • Aparatura dla przemysłu chemicznego 
Przemysłu • Aparatura dla przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne 
Przemysłu • Inna aparatura dla przemyslu chemicznego 
Przemysłu • Inne wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego 
Przemysłu • Inne wyroby przemyslu chemicznego 
Przemysłu • Inne wyroby przemyslu tekstylnego 
Przemysłu • Konstrukcje na pełnym morzu, z wyjątkiem konstrukcji dla przemyslu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz górnictwa 

dna morskiego 
Przemysłu • Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych 
Przemysłu • Maszyny do szycia i pozostałe wyposażenie dla przemyslu odzieżowego 
Przemysłu • Materiały pomocnicze dla przemysłu tekstylnego 
Przemysłu • Procesy przemysłu tekstylnego 
Przemysłu • Tytoń. wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego 
Przemysłu • Urządzenia dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego 
Przemysłu • Urządzenia wiertnicze dla przemyslu naftowego 
Przemysłu • Wyposażenie dla przemysłu farmaceutycznego 
Przemysłu • Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego 
Przemysłu • Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne 
Przemysłu • Wyroby przemysłu chemicznego 
Przemysłu • Wyroby przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne 
Przemysłu • Wyroby przemyslu tekstylnego 
Przemysłu • Wytwórnie i wyposażenie dla przemyslu spożywczego 
Przemyśle • Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle 
Przemyśle • Produkcja w przemyśle chemicznym 
Przemyśle • Technologie stosowane w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych 
Przemyśle • Technologie stosowane w przemyśle papierniczym 
Przemyśle • Technologie stosowane w przemyśle szklarskim i ceramicznym 
Przemyśle • Zastosowanie IT w przemyśle 
Przenoszenia • Układy przenoszenia napędu. Zawieszenia 
Przenośniki • Przenośniki 

Przenośnikowe • Taśmy przenośnikowe 
Przenośników • Części składowe przenośników 
Przepięć • Podstacje. Ograniczniki przepięć 
Przepływów • Pomiary przepływów 



17.120.01 
17.120.20 
17.120.10 
13.240 
49.140 
03.080.30 
29.080.20 
73.120 
19.120 
91.020 
53.060 
93.025 
29.240 
29.240.01 
29.240.20 
33.040.20 
29.240.99 
29.120.50 
65.040.20 
35.240.20 
75.180.20 
71.020 

29.200 
29.200 
67.100.99 
67.120.10 
67.120 
67.100 
67.100.01 
67.080.10 
67.080.01 
75.140 
67.120.30 
67.080.20 
67.060 
67.100.10 
75 
01.040.75 
67.020 
73.020 

75.020 
59.120.20 
17.120.10 
23.040 80 
29.060 
29.060.01 
29.060.10 
23.040.70 
33.120.20 
91.060.40 
23.100.40 
29.050 
67.250 
67.250 
59.080 20 
59.080.20 
59.120.10 
59.120.10 
59.120.20 
11.160 
55.040 
97.180 
97.040.60 
65.060.10 
43.100 
43.080.1 o 
43.040 70 
67.230 
59.120.10 
65.060.25 
25.220.10 
25.220.10 
73.020 

29.120.20 
13.200 
13.200 
67.220 
67.220.10 
07 

Przepływów • Pomiary przepływów. Zagadnienia ogólne 
Przepływy • Przepływy w kanałach otwartych 
Przepływy • Przepływy w przewodach zamkniętych 
Przeponą • Zawory bezpieczeństwa, urządzenia z przeponą bezpieczeństwa itp. 
Przeprowadzenia • Systemy przekazywania danych i informacji oraz wyposażenie naziemne do przeprowadzenia startu rakiet 
Przeprowadzki • Hotele, restauracje, myjnie, pralnie, przeprowadzki, usługi pogrzebowe itp. 
Przepustowe • Izolatory przepustowe 
Przeróbki • Urządzenia do przeróbki kopalin 
Przesiewanie • Analiza sitowa. Przesiewanie 
Przestrzenne • Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli 
Przesuwne • Wózki podnośnikowe widłowe, platformy przesuwne itp. 
Przesyłania • Systemy przesyłania wody zewnętrzne 
Przesyłowe • Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze 
Przesyłowe • Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne 
Przesyłowe • Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy 
Przesyłowe • Systemy przesyłowe [telekomunikacja] 
Przesyłowych • Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych 
Przetężeniem • Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym 
Przetwarzania • Budynki, instalacje i urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych 

Przyrodnicza 

Przetwarzania • Systemy do przetwarzania tekstu, komunikacja tekstowa, prezentacja tekstu, architektura dokumentów biurowych (ODA) itp. 
Przetwarzania • Urządzenia do przetwarzania [przemysł naftowy i gazowy] 
Przetwarzanie • Planowanie i obsługa zakładu, projektowanie procesów technologicznych i kierowanie nimi, produkcja i przetwarzanie, środki 

bezpieczeństwa itp. [przemysł chemiczny] 
Przetworniki • Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane żródła zasilania 
Przetworniki • Przetworniki półprzewodnikowe 
Przetwory • Inne przetwory mleczne 
Przetwory • Mięso i przetwory mięsne 
Przetwory • Mięso, przetwory mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego 
Przetwory • Mleko i przetwory mleczne 
Przetwory • Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne 
Przetwory • Owoce i przetwory owocowe 
Przetwory • Owoce, warzywa i ich przetwory. Zagadnienia ogólne 
Przetwory • Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe 
Przetwory • Ryby i przetwory rybne 
Przetwory • Warzywa i przetwory warzywne 
Przetwory • Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory 
Przetworzone • Mleko i produkty mleczne przetworzone 
Przetwórstwa • Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane 
Przetwórstwa • Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo) 
Przetwórstwa • Technologia przetwórstwa spożywczego 
Przetwórstwo • Poszukiwania, odkrywki, roboty przygotowawcze. wyrobiska złóż naturalnych, wiercenia, konstrukcje kopalniane. prace 

górnicze, przetwórstwo minerałów itp. 
Przetwórstwo • Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego 
Przewijania • Maszyny i wyposażenie do przewijania 
Przewodach • Przepływy w przewodach zamkniętych 
Przewodów • Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich 
Przewody • Kable i przewody elektryczne 
Przewody • Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne 
Przewody • Przewody [elektryczne] 
Przewody • Przewody giętkie [rurociągi i elementy rurociągów] 
Przewody • Przewody i kable symetryczne 
Przewody • Przewody i rury spalinowe 
Przewody • Przewody rurowe i złącza 
Przewodzące • Materiały przewodzące 
Przeznaczone • Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi 
Przeznaczone • Pojemniki na żywność oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z wodą pitną 
Przędze • Przędze 

Przędze • Przędze wielokrotne, przędze teksturowane, nici 
Przędzenia • Maszyny do przędzenia, skręcania i teksturowania 
Przędzenia • Maszyny i wyposażenie do wytwarzania włókien i filamentów chemicznych oraz przygotowania włókien do przędzenia 
Przędzy • Maszyny i wyposażenie do nawijania, motania, snucia, klejenia, nawijania przędzy na wały itp. 
Przyborów • Komplety przyborów, sprzęt. urządzenia i transport medyczny dla pierwszej pomocy 
Przybory • Materiały i przybory opakowaniowe 
Przybory • Przybory biurowe z wyjątkiem papierowych 
Przybory • Sztućce i przybory stołowe 
Przyczepy • Ciągniki rolnicze i przyczepy 
Przyczepy • Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe 
Przyczepy • Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy 
Przyczepy • Sprzęgi do przyczepy i zespoły obrotnicy siodłowej do naczepy 
Przygotowana • Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana 
Przygotowania • Maszyny i wyposażenie do wytwarzania włókien i filamentów chemicznych oraz przygotowania włókien do przędzenia 
Przygotowania • Urządzenia do przechowywania, przygotowania nawozów i nawożenia 
Przygotowanie • Przygotowanie powierzchni 
Przygotowanie • Przygotowanie powierzchni do malowania, oczyszczanie, obróbka strumieniowo-ścierna, trawienie, śrutowanie itp. 
Przygotowawcze • Poszukiwania, odkrywki, roboty przygotowawcze, wyrobiska złóż naturalnych, wiercenia, konstrukcje kopalniane, prace 

górnicze, przetwórstwo minerałów itp. 
Przyłączeniowy • Sprzęt przyłączeniowy [osprzęt elektryczny] 
Przypadku • Ewakuacja w przypadku zagrożenia w budynkach 
Przypadku • Systemy ewakuacji i kontroli w przypadku zagrożenia 
Przyprawy • Przyprawy. Dodatki do żywności 
Przyprawy • Przyprawy ziołowe i korzenne 
Przyrodnicze • Matematyka. Nauki przyrodnicze 
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Przyrodnicza 
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Przyrodnicze • Matematyka. Nauki przyrodnicze (Słownictwo) 
Przyrządów • Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia 
Przyrządów • Zagadnienia ogólne dotyczące przyrządów pomiarowych, szeregi liczb normalnych, wzorce miar, aspekty ogólne dotyczące 

materiałów wzorcowych itp . 
Przyrządy • Inne przyrządy półprzewodnikowe 
Przyrządy • Optyczne przyrządy pomiarowe 
Przyrządy • Przyrządy do pomiaru temperatury 
Przyrządy • Przyrządy i instalacje pomiarowe (pomiary przepływów] 
Przyrządy • Przyrządy nawigacyjne i sprzęt telekomunikacyjny 
Przyrządy • Przyrządy optyczne 
Przyrządy • Przyrządy piezoelektryczne i pojemnościowe 
Przyrządy • Przyrządy pomiarowe [pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości] 
Przyrządy • Przyrządy pomiarowe (pomiary czasu, prędkości, przyspieszenia, prędkości kątowej] 
Przyrządy • Przyrządy pomiarowe (pomiary siły, ciężaru i ciśnienia] 
Przyrządy • Przyrządy pomiarowe i instalacje [drgania, wstrząsy i pomiary drgań] 
Przyrządy • Przyrządy pomiarowe i sprzęt do badań [akustyka i pomiary zjawisk akustycznych] 
Przyrządy • Przyrządy pomiarowe, przekładniki (pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych] 
Przyrządy • Przyrządy półprzewodnikowe 
Przyrządy • Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne 
Przyrządy • Spektroskopy, przyrządy geodezyjne itp. 
Przyrządy • Suszarki do włosów, brzytwy, golarki, szczotki do zębów, przyrządy do masażu, urządzenia do oddziaływania na skórę 

promieniowaniem itp. 
Przyrządy • Urządzenia i przyrządy pokładowe (lotnictwo i kosmonautyka] 
Przyspieszenia • Pomiary czasu, prędkości, przyspieszenia, prędkości kątowej 
Przywoławcze • Systemy przywoławcze [radiokomunikacja ruchoma] 
Przywoławczy • Sprzęt przywoławczy [telekomunikacja] 
PSPDN • Prywatna sieć komutacji pakietów danych (PSPDN) i Ethernet 
PSTN • Publiczne komutowane sieci telefoniczne (PSTN), prywatne sieci telekomunikacyjne (PTN) i prywatne zintegrowane sieci usług (PISN) 
Pszczelarstwa • Wyposażenie i urządzenia dla pszczelarstwa 
Pszczelarstwo • Pszczelarstwo 
PTN • Publiczne komutowane sieci telefoniczne (PSTN), prywatne sieci telekomunikacyjne (PTN) i prywatne zintegrowane sieci usług (PISN) 
Publiczne • Publiczne komutowane sieci telefoniczne (PSTN), prywatne sieci telekomunikacyjne (PTN) i prywatne zintegrowane sieci usług 

(PISN) 
Publicznej • Budynki użyteczności publicznej 
Publicznej • Symbole graficzne informacji publicznej 
Puch • Pierze i puch 
Pudła • Pudla. Skrzynie. Klatki 
Puszki • Bańki. Puszki. Tuby 
Puszki • Pojemniki, głównie do transportu płynów, w tym również beczki, wiadra i duże puszki, stosowane do transportu drogą morską itp. 
Radia • Systemy nawigacji, radia samochodowe itp. 
Radioaktywne • Odpady radioaktywne, odpady szpitalne, padlina i inne niebezpieczne odpady 
Radioelektryczne • Zakłócenia radioelektryczne 
Radioelektrycznym • Ochrona przed promieniowaniem radioelektrycznym 
Radiograficzne • Blony radiograficzne 
Radiograficzne • Blony radiograficzne dentystyczne, medyczne i przemysłowe 
Radiograficznej • Sprzęt do diagnostyki i terapii radiograficznej 
Radiograficzny • Sprzęt radiograficzny 
Radiografii • Sprzęt do badań: aparatura przemysłowa do radiografii rentgenowskiej i gamma, defektoskopy penetracyjne itp. 
Radiokomunikacja • Radiokomunikacja 
Radiokomunikacja • Radiokomunikacja ruchoma 
Radiokomunikacja • Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne 
Radiokomunikacja • Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne 
Radiokomunikacji • Inne normy dotyczące radiokomunikacji ruchomej 
Radiokomunikacji • Inne wyposażenie dla radiokomunikacji 
Radiokomunikacyjne • Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stale 
Radiowe • Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stale 
Radiowe • Odbiorniki radiowe 
Radiowe • Radiowe sieci transeuropejskie (TETRA) 
Radiowych • Europejski system komunikatów radiowych (ERMES) 
Radiowych • Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych 
Radiowych • Urządzenia do nadawania audycji radiowych i telewizyjnych 
Rakiet • Systemy przekazywania danych i informacji oraz wyposażenie naziemne do przeprowadzenia startu rakiet 
Rama • Rama i konstrukcja pojazdu, urządzenia do ogrzewania, instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniu kierowcy/pasażera, prowadnice 

ładunkowe dachowe itp. 
Rampy • Osłony stropów, rampy i pochylnie itp 
Ratunkowe • Odzież ognioszczelna, osobiste urządzenia do utrzymywania się na wodzie (kamizelki ratunkowe) 
Ratunkowe • Zespoły i elementy oraz urządzenia ratunkowe [małe jednostki pływające] 
Rdzenie • Szpulki do filmów fotograficznych, rdzenie, szpule, bębny itp. 
Rdzenie • Szpulki do filmów kinematograficznych, rdzenie, szpule, bębny itp. 
Reaktorów • Konstrukcje reaktorów 
Reaktory • Reaktory chemiczne i ich części 
Reanimacji • Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory) 
Recepty • Recepty lekarskie 
Reduktory • Reduktory ciśnienia 
Regały • Regały [wyposażenie sklepu] 
Reklama • Reklama, ogłoszenia itp. 
Rekreacyjny • Inny sprzęt rekreacyjny 
Rekreacyjny • Sprzęt rekreacyjny 
Rekreacyjny • Sprzęt rekreacyjny. Zagadnienia ogólne 
Rentgenowskiej • Sprzęt do badań: aparatura przemysłowa do radiografii rentgenowskiej i gamma, defektoskopy penetracyjne itp. 
Reprodukcji • Urządzenia do reprodukcji 
Reprografia • Reprografia 
Reprografia • Reprografia. Zagadnienia ogólne 
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Reprografii • Inne normy dotyczące reprografii 
Reprografii • Materiały dla reprografii 
Respiratory • Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory) 
Restauracje • Hotele. restauracje, myjnie, pralnie, przeprowadzki, usługi pogrzebowe itp. 
Rezystory • Inne rezystory 
Rezystory • Potencjometry, rezystory zmienne 
Rezystory • Rezystory 
Rezystory • Rezystory stale 
Rezystory • Rezystory. Zagadnienia ogólne 
Ręczną • Urządzenia gimnastyczne. do siatkówki, koszykówki, do gry w piłkę ręczną, domowe sportowe urządzenia treningowe itp. 
Ręczne • Inne narzędzia ręczne 
Ręczne • Narzędzia ręczne 
Ręczne • Narzędzia ręczne. Zagadnienia ogólne 
Ręczne • Ręczne narzędzia ładunkowe 
Ręcznym • Narzędzia z napędem ręcznym 
Rękawice • Łóżka szpitalne, stoły chirurgiczne. odzież szpitalna, rękawice medyczne, pojemniki na odpadki ostre itp. 
Rękawice • Rękawice ochronne 
Rękawiczki • Krawaty, rękawiczki, szaliki. chustki do nosa, paski, klamry, guziki, zamki błyskawiczne, sprzączki, parasolki itp. 
RF • Łączniki RF 
Robocze • Trzony kuchenne, stoły robocze. piekarniki itp. 

Rozwojowa 

Roboty • Poszukiwania, odkrywki, roboty przygotowawcze, wyrobiska złóż naturalnych, wiercenia, konstrukcje kopalniane, prace górnicze, 
przetwórstwo minerałów itp. 

Roboty • Roboty drogowe 
Roboty • Roboty przemysłowe. Manipulatory 
Roboty • Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne 
Robót • Maszyny do robót ziemnych 
Rodzaje • Inne rodzaje transportu 
Rolna • Gospodarka rolna i leśna 
Rolna • Gospodarka rolna i leśna. Zagadnienia ogólne 
Rolnej • Inne normy dotyczące gospodarki rolnej i leśnej 
Rolnictwa • Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa 
Rolnictwa • Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa. Zagadnienia ogólne 
Rolnictwa • Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa 
Rolnictwo • Rolnictwo 
Rolnictwo • Rolnictwo (Słownictwo) 
Rolnicze • Aspekty rolnicze dotyczące gleby i ponownego użycia materiałów glebowych 
Rolnicze • Ciągniki rolnicze i przyczepy 
Rolniczy • Inne maszyny i sprzęt rolniczy 
Rolniczy • Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne 
Rolniczy • Maszyny, narzędzia i sprzęt rolniczy 
Rolniczych • Budynki, instalacje i urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych 
Rolniczych • Opony do maszyn rolniczych 
Ropa • Ropa naftowa 
Ropy • Elementy rurociągów i rurociągi do ropy naftowej i gazu ziemnego 
Ropy • Konstrukcje na pełnym morzu. z wyjątkiem konstrukcji dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz górnictwa dna 

morskiego 
Ropy • Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane 
Ropy • Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo) 
Ropy • Urządzenia do przechowywania ropy naftowej i gazu ziemnego, sieci rozdzielcze. rurociągi, stacje paliw, urządzenia dystrybucyjne itp. 
Ropy • Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 
Ropy • Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego 
Roślin • Inne pestycydy i środki ochrony roślin 
Roślin • Ogrodnictwo, kwiaciarstwo, nasiona, choroby roślin 
Roślin • Pestycydy i inne środki ochrony roślin 
Roślin • Pestycydy i inne środki ochrony roślin. Zagadnienia ogólne 
Roślin • Substancje użyżniające i środki pielęgnacji roślin 
Roślin • Uprawa roślin 
Roślin • Urządzenia do ochrony roślin 
Roślin • Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory 
Roślinne • Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce 
Rowerów • Opony do rowerów oraz naprawa i bieżnikowanie opon 
Rowery • Rowery 
Rowki • Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe, wielowypusty i wielokarby 
Rozbiórka • Metody pomiaru, place budów, rozbiórka budowli itp 
Rozdzielania • Urządzenia do mielenia, sortowania, rozdzielania, wzbogacania, zagęszczania itp. [górnictwo] 
Rozdzielcze • Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze 
Rozdzielcze • Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne 
Rozdzielcze • Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy 
Rozdzielcze • Systemy rozdzielcze kablowe [radiokomunikacja] 
Rozdzielcze • Urządzenia do przechowywania ropy naftowej i gazu ziemnego, sieci rozdzielcze. rurociągi, stacje paliw, urządzenia 

dystrybucyjne itp. 
Rozdzielczych • Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych 
Rozlegle • Lokalne sieci komputerowe (LAN), miejskie sieci komputerowe (MAN), rozlegle sieci komputerowe (WAN), itp 
Rozmiarów • Bielizna osobista i nocna, ubiory z dzianin, ubiory wojskowe, wyroby pończosznicze itp. oraz ich etykietowanie i systemy 

kodowania rozmiarów 
Rozmów • Aspekty telekomunikacyjne wyceny i fakturowania rozmów (biling) 
Rozpuszczalniki • Rozpuszczalniki 
Rozruszniki • Układy zapłonowe i rozruszniki 
Rozrywki • Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport 
Rozrywki • Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo) 
Rozszczepialne • Materiały rozszczepialne 
Rozwiertaki • Wiertła, pogłębiacze stożkowe, rozwiertaki 
Rozwojowe • Prace badawcze i rozwojowe [organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami] 1283 
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Równiarki • Ciągniki, koparki, ładowarki, równiarki itp 
Różnicowe • Sprzęgła, skrzynie biegów, układy kierownicze ze wspomaganiem. wały Cardana. mechanizmy różnicowe, koła, obręcze itp. 
Ruchoma • Radiokomunikacja ruchoma 
Ruchoma • Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne 
Ruchome • Dżwigi osobowe i schody ruchome 
Ruchomej • Globalny system dla komunikacji ruchomej (GSM) 
Ruchomej • Inne normy dotyczące radiokomunikacji ruchomej 
Ruchu • Budownictwo tramwajowe. koleje linowe naziemne. dżwignice linomostowe. sprzęt i instalacje do kontroli ruchu kolejowego, itp. 
Ruchu • Hałas ruchu drogowego, ruchu kolejowego, hałas w portach morskich i lotniczych 
Ruchu • Systemy ostrzegania i kontroli ruchu drogowego, urządzenia i instalacje (kontrola prędkości, instalacje sygnalizacyjne ruchu, czytniki 

toru pojazdu, znakownice nawierzchni, włazy itp.) 
Rudy • Rudy aluminium 
Rudy • Rudy chromu 
Rudy • Rudy manganu 
Rudy • Rudy żelaza 
Rurociągi • Elementy rurociągów i rurociągi do ropy naftowej i gazu ziemnego 
Rurociągi • Rurociągi i elementy rurociągów 
Rurociągi • Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne 
Rurociągi • Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania [hutnictwo] 
Rurociągi • Stale na rurociągi ciśnieniowe i rury specjalnego stosowania 
Rurociągi • Urządzenia do przechowywania ropy naftowej i gazu ziemnego, sieci rozdzielcze. rurociągi, stacje paliw, urządzenia 

dystrybucyjne itp 
Rurociągowe • Instalacje rurociągowe 
Rurociągów • Elementy rurociągów i rurociągi do ropy naftowej i gazu ziemnego 
Rurociągów • Inne elementy rurociągów 
Rurociągów • Rurociągi i elementy rurociągów 
Rurociągów • Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne 
Rurociągów • Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich 
Rurowe • Gwinty miniaturowe, gwinty rurowe itp. 
Rurowe • Przewody rurowe i złącza 
Rury • Przewody i rury spalinowe 
Rury • Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania [hutnictwo] 
Rury • Rury i łączniki z innych materiałów 
Rury • Rury, łączniki i zawory z tworzyw sztucznych 
Rury • Rury stalowe i żeliwne [mechanika] 
Rury • Rury z metali nieżelaznych [ogólnego zastosowania] 
Rury • Rury z metali nieżelaznych określonego zastosowania 
Rury • Rury z tworzyw sztucznych 
Rury • Stale na rurociągi ciśnieniowe i rury specjalnego stosowania 
Rusztowania • Rusztowania, mieszarki betonu i zaprawy, maszyny do budowy dróg itp. 
Ryb • Łowienie ssaków i gadów morskich, zbieranie i hodowla mięczaków wodnych i innych produktów morskich, wyposażenie i urządzenia dla 

rybołówstwa i hodowli ryb itp. 
Ryb • Rybołówstwo i hodowla ryb 
Ryb • Woda do basenów, do hodowli ryb itp 
Rybackie • Sieci rybackie 
Rybne • Ryby i przetwory rybne 
Rybołówstwa • Łowienie ssaków i gadów morskich, zbieranie i hodowla mięczaków wodnych i innych produktów morskich, wyposażenie 

i urządzenia dla rybołówstwa i hodowli ryb itp. 
Rybołówstwo • Rybołówstwo i hodowla ryb 
Ryby • Ryby i przetwory rybne 
Rynny • Elementy związane (rynny itp.) 
Rysunek • Rysunek techniczny 
Rysunek • Rysunek techniczny budowlany 
Rysunek • Rysunek techniczny dotyczący inżynierii lądowej i wodnej 
Rysunek • Rysunek techniczny elektryczny i elektroniczny 
Rysunek • Rysunek techniczny maszynowy 
Rysunek • Rysunek techniczny telekomunikacyjny i techniki informatycznej 
Rysunek • Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne 
Rysunku • Inne normy dotyczące rysunku technicznego 
Rysunku • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Rysunku • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Rysunku • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i techniki informatycznej oraz podobnej dokumentacji 

technicznej wyrobu 
Ryzykiem • Aspekty prawne i zarządzanie ryzykiem [organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami] 
Ryzykiem • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym 
Rzemiosła • Materiały i sprzęt do tworzenia wyrobów sztuki i rzemiosła 
Rzemiosła • Wyroby sztuki i rzemiosła 
Rzeżnie • Rzeżnie i ich odpowiednie wyposażenie 
Sadza • Sadza, kaolin itp. 
Sadzenia • Urządzenia do siewu i sadzenia 
Sakralne • Budynki sakralne i szpitalne 
Salach • Metody sterylizacji, jakość powietrza w salach chirurgicznych itp. 
Samochodowa • Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne) 
Samochodowe • Systemy nawigacji, radia samochodowe itp. 
Samochody • Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy 
Samochody • Samochody-cysterny i przedziały załadowcze 
Samojezdne • Żurawie samojezdne, żurawie wieżowe. suwnice pomostowe itp. 
Sanitarna • Kontrola sanitarna [hodowla i chów zwierząt] 
Sanitarne • Instalacje sanitarne 
Sanitarne • Wyroby sanitarne ceramiczne 
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Satelita • Satelita 
Satelitarne • Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stale 
SCADA • System nadzorujący, kontroli i wykrywania danych (SCADA) 
Scalone • Układy scalone. Mikroelektronika 

Skręcania 

Schematach • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej 
dokumentacji technicznej wyrobu 

Schematy • Schematy elektryczne i wykresy 
Schody • Dźwigi osobowe i schody ruchome 
Schody • Sufity. Podłogi. Stropy. Schody 
Sejsmiczna • Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna 
Sensoryczna • Analiza sensoryczna 
Serwatkowe • Sery twarogowe i serwatkowe 
Sery • Sery 
Sery • Sery twarogowe i serwatkowe 
Sesji • Warstwa sesji [OSI] 
SGML • Znormalizowany uogólniony język znaków (SGML), urządzenia do automatycznego tłumaczenia itp. 
Siatki • Kontenery, palety i siatki do transportu powietrznego 
Siatkówki • Urządzenia gimnastyczne, do siatkówki, koszykówki, do gry w piłkę ręczną, domowe sportowe urządzenia treningowe itp. 
Sieci • Aspekty sieci (systemu) [telekomunikacja] 
Sieci • Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze 
Sieci • Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne 
Sieci • Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych 
Sieci • Kondensatory do sieci elektroenergetycznych 
Sieci • Lokalne sieci komputerowe (LAN), miejskie sieci komputerowe (MAN), rozlegle sieci komputerowe (WAN), itp. 
Sieci • Publiczne komutowane sieci telefoniczne (PSTN), prywatne sieci telekomunikacyjne (PTN) i prywatne zintegrowane sieci usług (PISN) 
Sieci • Radiowe sieci transeuropejskie (TETRA) 
Sieci • Sieci dostępu i elementy sieci 
Sieci • Sieci rybackie 
Sieci • Sieci telefoniczne 
Sieci • Sieci telekomunikacyjne 
Sieci • Tworzenie sieci [informatyka] 
Sieci • Urządzenia do przechowywania ropy naftowej i gazu ziemnego, sieci rozdzielcze, rurociągi, stacje paliw, urządzenia dystrybucyjne itp 
Sieciowa • Warstwa sieciowa [OSI] 
Sieć • Prywatna sieć komutacji pakietów danych (PSPDN) i Ethernet 
Sieć • Sieć cyfrowa z integracją usług (ISDN) 
Siewu • Urządzenia do siewu i sadzenia 
Silikony • Silikony 
Silniki • Pompy i silniki 
Silniki • Silniki elektryczne 
Silniki • Silniki i układy napędowe statków powietrznych i kosmicznych 
Silniki • Silniki okrętowe i układy napędowe 
Silniki • Silniki spalinowe [energetyka] 
Silniki • Silniki spalinowe do pojazdów drogowych 
Silniki • Silniki spalinowe do pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne 
Silniki • Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe 
Silników • Inne układy i elementy silników spalinowych 
Siły • Pomiary siły, ciężaru i ciśnienia 
Siodłowej • Sprzęgi do przyczepy i zespoły obrotnicy siodłowej do naczepy 
Sita • Sita kontrolne 
Sitowa • Analiza sitowa. Przesiewanie 
Skarbce • Usługi ochroniarskie, procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe, materiały i wyposażenie odporne na włamania, 

materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 
Sklejka • Sklejka 
Sklepu • Inne wyposażenie sklepu 
Sklepu • Wyposażenie sklepu 
Sklepu • Wyposażenie sklepu. Zagadnienia ogólne 
Składania • Maszyny do pisania, urządzenia do dyktowania, maszyny do adresowania, maszyny do otwierania listów, maszyny do składania 

listów, maszyny frankujące, taśmy oraz inne wyposażenie maszyn itp. 
Składniki • Inne składniki farb 
Składniki • Składniki farb 
Składniki • Składniki farb. Zagadnienia ogólne 
Składniki • Składniki gumy 
Składowanie • Przechowywanie. Składowanie 
Składowe • Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów 
Składowe • Części składowe przenośników 
Skondensowane • Mleko w proszku, skondensowane i zagęszczone 
Skór • Maszyny i urządzenia do produkcji skór wyprawionych zwykłych i futerkowych 
Skóra • Kufry, walizki, teczki, portmonetki, portfele, obroże itp. wykonywane z materiałów innych niż skóra 
Skórę • Suszarki do włosów, brzytwy, golarki, szczotki do zębów, przyrządy do masażu, urządzenia do oddziaływania na skórę 

promieniowaniem itp. 
Skóry • Skóry futerkowe i sztuczne skóry 
Skóry • Skóry surowe, skóry niewyprawione 
Skóry • Skóry wyprawione zwykle i futerkowe 
Skóry • Wyroby ze skóry 
Skórzana • Technologia skórzana 
Skórzana • Technologia skórzana. Zagadnienia ogólne 
Skórzana • Technologia tekstylna i skórzana 
Skórzana • Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo) 
Skórzanej • Inne normy dotyczące technologii skórzanej 
Skrawaniem • Inne narzędzia do obróbki skrawaniem 
Skrawaniem • Narzędzia do obróbki skrawaniem 
Skrawaniem • Narzędzia do obróbki skrawaniem. Zagadnienia ogólne 
Skręcania • Maszyny do przędzenia, skręcania i teksturowania 
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Skrobia • Cukier. Wyroby cukiernicze. Skrobia 
Skrobia • Skrobia i produkty pochodne 
Skrytki • Sprzęt pocztowy, skrytki i skrzynki pocztowe itp. 
Skrzynie • Pudła. Skrzynie. Klatki 
Skrzynie • Sprzęgła, skrzynie biegów, układy kierownicze ze wspomaganiem, wały Cardana. mechanizmy różnicowe. koła, obręcze itp. 
Skrzynki • Sprzęt pocztowy, skrytki i skrzynki pocztowe itp. 
Słodycze • Melasa, słodycze. wyroby cukiernicze. miód itp. 
Słoje • Butelki. Garnki. Słoje 
Słoneczna • Energetyka słoneczna 
Słoneczne • Elektrownie słoneczne 
Słownictwo • Badania (Słownictwo) 
Słownictwo • Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo) 
Słownictwo • Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo) 
Słownictwo • Elektronika (Słownictwo) 
Słownictwo • Elektrotechnika (Słownictwo) 
Słownictwo • Energetyka (Słownictwo) 
Słownictwo • Górnictwo i kopaliny (Słownictwo) 
Słownictwo • Hutnictwo (Słownictwo) 
Słownictwo • Inżynieria lądowa i wodna (Słownictwo) 
Słownictwo • Kolejnictwo (Słownictwo) 
Słownictwo • Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo) 
Słownictwo • Matematyka. Nauki przyrodnicze (Słownictwo) 
Słownictwo • Mechanika precyzyjna. Jubilerstwo (Słownictwo) 
Słownictwo • Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo) 
Słownictwo • Pakowanie, przechowywanie i transport (Słownictwo) 
Słownictwo • Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo) 
Słownictwo • Pojazdy drogowe (Słownictwo) 
Słownictwo • Przemysł chemiczny (Słownictwo) 
Słownictwo • Przemysł farb i barwników (Słownictwo) 
Słownictwo • Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo) 
Słownictwo • Przemysł maszynowy (Słownictwo) 
Słownictwo • Przemysł odzieżowy (Słownictwo) 
Słownictwo • Przemysł papierniczy (Słownictwo) 
Słownictwo • Przemysł spożywczy (Słownictwo) 
Słownictwo • Przemysł szklarski i ceramiczny (Słownictwo) 
Słownictwo • Rolnictwo (Słownictwo) 
Słownictwo • Słownictwo 
Słownictwo • Socjologia. Usługi. Organizacja i zarządzanie. Administracja. Transport (Słownictwo) 
Słownictwo • Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo) 
Słownictwo • Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo) 
Słownictwo • Technika informatyczna. Wyposażenie biurowe (Słownictwo) 
Słownictwo • Technika medyczna (Słownictwo) 
Słownictwo • Technika obrazu (Słownictwo) 
Słownictwo • Technologia drewna (Słownictwo) 
Słownictwo • Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo) 
Słownictwo • Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo) 
Słownictwo • Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo) 
Słownictwo • Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo) 
Słownictwo • Wojskowość. Obronność (Słownictwo) 
Słownictwo • Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo) 
Słownictwo • Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo) 
Słuchawki • Słuchawki, głośniki, mikrofony itp. 
Słuchowe • Aparaty słuchowe i mierniki poziomu dżwięku 
Słuchu • Kaski, sprzęt ochrony osobistej oczu. ochronniki słuchu itp. 
Smarowania • Układy chłodzenia. Układy smarowania 
Smarowania • Układy smarowania 
Smary • Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne 
Snucia • Maszyny i wyposażenie do nawijania, motania, snucia. klejenia, nawijania przędzy na wały itp. 
Socjologia • Socjologia. Demografia 
Socjologia • Socjologia. Usługi. Organizacja i zarządzanie. Administracja. Transport 
Socjologia • Socjologia. Usługi. Organizacja i zarządzanie. Administracja Transport (Slownictwo) 
Soczewki • Okulary i soczewki kontaktowe 
Soczewki • Soczewki do sprzętu fotograficznego 
Soki • Soki i nektary, wody mineralne. lemoniady, piwo korzenne. napoje typu cola, itp. 
Solaria • Baseny pływackie, instalacje termalne, solaria, boiska sportowe, ścieżki zdrowia itp. 
Sole • Sole [chemia] 
Sorbety • Sorbety 
Sortowania • Urządzenia do mielenia, sortowania. rozdzielania. wzbogacania, zagęszczania itp. [górnictwo] 
Sól • Sól, ocet, substancje konserwujące żywność itp. 
Spalania • Wyposażenie do sprzątania ulic, pojemniki na odpady, wyposażenie do spalania odpadów i ich prasowania, wyposażenie 

do hałdowania odpadów, miejsca na wysypiska śmieci itp. 
Spalin • Emisja spalin pochodzących ze środków transportu 
Spalinowe • Przewody i rury spalinowe 
Spalinowe • Silniki spalinowe [energetyka] 
Spalinowe • Silniki spalinowe do pojazdów drogowych 
Spalinowe • Silniki spalinowe do pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne 
Spalinowych • Inne uklady i elementy silników spalinowych 
Spawaczy • Kwalifikacje spawaczy 
Spawalnicze • Procesy spawalnicze 
Spawane • Zlącza spawane i spoiny 
Spawania • Materiały pomocnicze do spawania 
Spawania • Pozycje spawania. badania mechaniczne i nieniszczące złączy spawanych 
Spawania • Urządzenia do spawania 
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Spawanie • Spawanie gazowe, elektryczne i plazmowe, spawanie elektronowe, cięcie plazmowe itp. 
Spawanie • Spawanie, zgrzewanie i lutowanie 
Spawanie • Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne 
Spawanych • Pozycje spawania, badania mechaniczne i nieniszczące złączy spawanych 
Specjalne • Gwinty specjalne 
Specjalne • Odpady specjalne 
Specjalne • Pojazdy specjalne 
Specjalne • Urządzenia pomiarowe specjalne dla telekomunikacji 
Specjalnego • Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania [hutnictwo] 
Specjalnego • Stale na rurociągi ciśnieniowe i rury specjalnego stosowania 
Specjalny • Sprzęt specjalny dla weterynarii 
Specjalnych • Pojazdy do zbierania odpadów oraz układy i elementy pojazdów specjalnych 
Specjalnych • Stale o specjalnych właściwościach magnetycznych 
Specyfikacje • Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) 
Spektrofotometryczna • Analiza spektrofotometryczna i chromatograficzna 
Spektroskopy • Spektroskopy, przyrządy geodezyjne itp. 
Spinacze • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 

elektryczne do zwalczania owadów, zapalarki, zapałki, spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp. 
Spoiny • Złącza spawane i spoiny 
Spoiwa • Elektrody, spoiwa, gazy itp. 
Spoiwa • Spoiwa [przemysł farb i barwników] 
Sport • Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport 
Sport • Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo) 
Sportowe • Baseny pływackie, instalacje termalne, solaria, boiska sportowe, ścieżki zdrowia itp. 
Sportowe • Inny sprzęt sportowy i obiekty sportowe 
Sportowe • Obiekty sportowe 
Sportowe • Sprzęt sportowy i obiekty sportowe 
Sportowe • Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne 
Sportowe • Urządzenia gimnastyczne, do siatkówki, koszykówki, do gry w piłkę ręczną, domowe sportowe urządzenia treningowe itp. 
Sportowy • Inny sprzęt sportowy i obiekty sportowe 
Sportowy • Sprzęt sportowy i obiekty sportowe 
Sportowy • Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne 
Sportowy • Zimowy sprzęt sportowy 
Sportów • Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu 
Sportów • Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych 
Spożywcze • Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne 
Spożywczego • Technologia przetwórstwa spożywczego 
Spożywczego • Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego 
Spożywczy • Przemysł spożywczy 
Spożywczy • Przemysł spożywczy (Słownictwo) 
Spożywczych • Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych 
Spożywczymi • Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi 
Sprężarki • Sprężarki i urządzenia pneumatyczne 
Sprężone • Powietrze sprężone i wodór 
Sprężynowe • Stale sprężynowe 
Sprężyny • Drut stalowy na sprężyny 
Sprężyny • Sprężyny 

Sprężyny • Taśmy stalowe na sprężyny 
Sprzączki • Krawaty, rękawiczki, szaliki, chustki do nosa, paski, klamry, guziki, zamki błyskawiczne, sprzączki, parasolki itp. 
Sprzątania • Wyposażenie do sprzątania ulic, pojemniki na odpady, wyposażenie do spalania odpadów i ich prasowania, wyposażenie 

do hałdowania odpadów, miejsca na wysypiska śmieci itp. 
Sprzedające • Maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające 
Sprzęgi • Sprzęgi [pojazdy drogowe] 
Sprzęgi • Sprzęgi do przyczepy i zespoły obrotnicy siodłowej do naczepy 
Sprzęgieł • Inne normy dotyczące wałów i sprzęgieł 
Sprzęgła • Sprzęgła [mechanika] 
Sprzęgła • Sprzęgła, skrzynie biegów, układy kierownicze ze wspomaganiem, wały Cardana, mechanizmy różnicowe, koła, obręcze itp. 
Sprzęgła • Wały i sprzęgła 
Sprzęgła • Wały i sprzęgła. Zagadnienia ogólne 
Sprzęt • Budownictwo tramwajowe, koleje linowe naziemne, dżwignice linomostowe, sprzęt i instalacje do kontroli ruchu kolejowego, itp. 
Sprzęt • Inne maszyny i sprzęt rolniczy 
Sprzęt • Inny sprzęt medyczny 
Sprzęt • Inny sprzęt ochronny 
Sprzęt • Inny sprzęt rekreacyjny 
Sprzęt • Inny sprzęt sportowy i obiekty sportowe 
Sprzęt • Kaski, sprzęt ochrony osobistej oczu, ochronniki słuchu itp. 
Sprzęt • Komplety przyborów, sprzęt, urządzenia i transport medyczny dla pierwszej pomocy 
Sprzęt • Kosiarki do trawy, sprzęt do uprawy drzew oliwkowych i produkcji oliwek 
Sprzęt • Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny 
Sprzęt • Maszyny budowlane i sprzęt budowlany 
Sprzęt • Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne 
Sprzęt • Maszyny, narzędzia i sprzęt rolniczy 
Sprzęt • Materiały i sprzęt do tworzenia wyrobów sztuki i rzemiosła 
Sprzęt • Optyka okulistyczna i optyczny sprzęt okulistyczny 
Sprzęt • Oświetlenie uliczne i sprzęt z nim związany 
Sprzęt • Przyrządy nawigacyjne i sprzęt telekomunikacyjny 
Sprzęt • Przyrządy pomiarowe i sprzęt do badań [akustyka i pomiary zjawisk akustycznych] 
Sprzęt • Sprzęt [ochrona przciwpożarowa] 
Sprzęt • Sprzęt dentystyczny 
Sprzęt • Sprzęt diagnostyczny [sprzęt medyczny] 
Sprzęt • Sprzęt dla dzieci 
Sprzęt • Sprzęt dla górnictwa dna morskiego 
Sprzęt • Sprzęt do badań [środowiskowych] 

Sprzot 

1287 



Sprzot 

U) 19.060 
u 19.080 - 19.100 
M 45.120 .:.: 25.160.30 
CU 11.040.50 -= = 43.180 - 75.180.10 

11.040.20 
97 
01 .040.97 
37.060.10 
37.040.10 
93.120 
93.140 
13.220.10 
97.220.40 
97.220.30 
97.200.30 
01.100.40 
65.060.80 
11.040.55 
13.340.20 
13.340 
13.340.01 
65.060.70 
11.040.70 
97.200.10 
03.240 
97.060 
29.120.20 
33.050.20 
11.040.50 
97.200 
97.200.01 
11.220 
97.220 
97.220.01 
11.080.10 
11.040.60 
25.160.50 
25.220 
13.310 

11.040 
11.040.01 
97.220.20 
37.040.10 
65.150 

29.200 
75.200 
13.040.40 
77080 
77080.01 
49.025.10 
77080.20 
77140.10 
77140.15 
77140.75 
77140.35 
77140.30 
77140.45 
77140.40 
77140.25 
77140.20 
77140.20 
77140.99 
77140.85 
77140.80 
77140 
77140 
77140.01 
77140.60 
77140.65 
53.020.30 
77140.70 
77140.75 
23.040.10 
77.140.25 
77140.50 

1288 49.025.1 o 
77140.65 

Sprzęt • Sprzęt do badań [mechanicznych] 
Sprzęt • Sprzęt do badań [elektrycznych i elektronicznych] 
Sprzęt • Sprzęt do badań: aparatura przemysłowa do radiografii rentgenowskiej i gamma, defektoskopy penetracyjne itp. 
Sprzęt • Sprzęt do budowy i konserwacji kolei linowych i szynowych 
Sprzęt • Sprzęt do cięcia termicznego 
Sprzęt • Sprzęt do diagnostyki i terapii radiograficznej 
Sprzęt • Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań [pojazdy drogowe] 
Sprzęt • Sprzęt do prac poszukiwawczych. wiertniczych i eksploatacji 
Sprzęt • Sprzęt do transfuzji. infuzji i iniekcji 
Sprzęt • Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport 
Sprzęt • Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo) 
Sprzęt • Sprzęt filmowy 
Sprzęt • Sprzęt fotograficzny Projektory 
Sprzęt • Sprzęt i instalacje do kontroli transportu powietrznego 
Sprzęt • Sprzęt i instalacje do kontroli transportu wodnego 
Sprzęt • Sprzęt i pojazdy [walka z pożarem] 
Sprzęt • Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu 
Sprzęt • Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych 
Sprzęt • Sprzęt kempingowy i kempingi 
Sprzęt • Sprzęt kreślarski 
Sprzęt • Sprzęt leśny 
Sprzęt • Sprzęt medyczny monitorujący, termometry medyczne i materiały o podobnym zastosowaniu 
Sprzęt • Sprzęt ochraniający głowę 
Sprzęt • Sprzęt ochronny 
Sprzęt • Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne 
Sprzęt • Sprzęt ogrodniczy 
Sprzęt • Sprzęt okulistyczny 
Sprzęt • Sprzęt oświetleniowy 
Sprzęt • Sprzęt pocztowy, skrytki i skrzynki pocztowe itp. 
Sprzęt • Sprzęt pralniczy 
Sprzęt • Sprzęt przyłączeniowy [osprzęt elektryczny] 
Sprzęt • Sprzęt przywolawczy [telekomunikacja] 
Sprzęt • Sprzęt radiograficzny 
Sprzęt • Sprzęt rekreacyjny 
Sprzęt • Sprzęt rekreacyjny. Zagadnienia ogólne 
Sprzęt • Sprzęt specjalny dla weterynarii 
Sprzęt • Sprzęt sportowy i obiekty sportowe 
Sprzęt • Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne 
Sprzęt • Sprzęt sterylizacyjny 
Sprzęt • Sprzęt terapeutyczny 
Sprzęt • Stopy lutownicze i sprzęt do lutowania [mechanika] 
Sprzęt • Technologia i sprzęt do obróbki powierzchni i nakładania powłok 
Sprzęt • Usługi ochroniarskie, procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe, materiały i wyposażenie odporne na włamania, 

materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 
Sprzęt • Wyposażenie i sprzęt medyczny 
Sprzęt • Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne 
Sprzęt • Zimowy sprzęt sportowy 
Sprzętu • Soczewki do sprzętu fotograficznego 
Ssaków • Łowienie ssaków i gadów morskich, zbieranie i hodowla mięczaków wodnych i innych produktów morskich. wyposażenie i urządzenia 

dla rybołówstwa i hodowli ryb itp. 
Stabilizowane • Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane żródla zasilania 
Stacje • Urządzenia do przechowywania ropy naftowej i gazu ziemnego, sieci rozdzielcze. rurociągi, stacje paliw. urządzenia dystrybucyjne itp. 
Stacjonarnych • Emisja ze żródel stacjonarnych 
Stal • Surówka, żeliwo i stal 
Stal • Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne 
Stale • Stale [lotnictwo i kosmonautyka] 
Stale • Stale [hutnictwo] 
Stale • Stale do obróbki cieplnej 
Stale • Stale do zbrojenia betonu 
Stale • Stale na rurociągi ciśnieniowe i rury specjalnego stosowania 
Stale • Stale narzędziowe 
Stale • Stale na zbiorniki ciśnieniowe 
Stale • Stale niestopowe 
Stale • Stale o specjalnych właściwościach magnetycznych 
Stale • Stale sprężynowe 
Stale • Stale stopowe, stale nierdzewne. stale odporne na korozję, żaroodporne itp. 
Stale • Stale wysokojakościowe 
Stali • Inne wyroby z żeliwa i stali 
Stali • Odkuwki z żeliwa i stali 
Stali • Odlewy z żeliwa i stali 
Stali • Wymiary i gatunki wyrobów z żeliwa i stali 
Stali • Wyroby z żeliwa i stali 
Stali • Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne 
Stalowa • Pręty i walcówka stalowa 
Stalowe • Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe 
Stalowe • Haki, szakle, łańcuchy ogniwowe. liny stalowe itp. [urządzenia dżwigowe] 
Stalowe • Kształtowniki stalowe 
Stalowe • Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania [hutnictwo] 
Stalowe • Rury stalowe i żeliwne [mechanika] 
Stalowe • Taśmy stalowe na sprężyny 
Stalowe • Wyroby i półwyroby płaskie stalowe 
Stalowe • Wyroby stalowe dla konstrukcji lotniczych 
Stalowy • Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe 
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Stalowy • Drut stalowy na sprężyny 
Stale • Elektryczne instalacje kolejowe stałe 
Stale • Kondensatory stałe 
Stałe • Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe 
Stałe • Odpady stałe 
Stale • Ogrzewacze na paliwo stałe 
Stale • Paliwa stale 
Stale • Palniki na paliwo stałe i ciekłe [energetyka] 
Stale • Rezystory stałe 
Stale • Zbiorniki stałe i cysterny 
Stałych • Kontenery dla towarów i przedmiotów stałych oraz materiałów sypkich 
Stanowisk • Oświetlenie stanowisk pracy, oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa 
Stanowiskach • Powietrze na stanowiskach pracy 
Starszych • Pomoce dla osób starszych 
Startu • Systemy przekazywania danych i informacji oraz wyposażenie naziemne do przeprowadzenia startu rakiet 
Statkach • Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich 
Statki • Statki morskie 
Statki • Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne 
Siatki • Statki żeglugi śródlądowej 
Siatków • Budowa statków i konstrukcje morskie 
Statków • Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne 
Statków • Budowa statków. Konstrukcje morskie 
Statków • Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo) 
Siatków • Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych 
Statków • Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich 
Statków • Materiały i komponenty do budowy statków [morskich] 
Statków • Opony do statków powietrznych 
Statków • Osiągi statków powietrznych, dynamika lotu itp. 
Siatków • Silniki i układy napędowe statków powietrznych i kosmicznych 
Siatków • Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych 
Statystycznych • Zastosowanie metod statystycznych [jakość] 
Sterowane • Obrabiarki sterowane numerycznie 
Sterowania • Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne 
Sterowania • Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne 
Sterowania • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli [pojazdy drogowe] 
Sterowań • Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych 
Sterownicza • Aparatura łączeniowa i sterownicza 
Sterownicza • Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa 
Sterownicza • Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa 
Sterownicza • Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne 
Sterownicza • Aparatura łączeniowa i sterownicza zamknięta 
Sterownicza • Aparatura sterownicza do użytku domowego 
Sterownicza • Inna aparatura łączeniowa i sterownicza 
Sterownicze • Wyposażenie sterownicze dla elektrowni 
Sterowniczy • Osprzęt łączeniowy i sterowniczy 
Sterujące • Elementy sterujące [napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne] 
Sterylizacja • Sterylizacja i dezynfekcja 
Sterylizacja • Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne 
Sterylizacji • Inne normy dotyczące sterylizacji i dezynfekcji 
Sterylizacji • Metody sterylizacji, jakość powietrza w salach chirurgicznych itp. 
Sterylizacyjny • Sprzęt sterylizacyjny 
Sterylne • Pakowanie sterylne [technika medyczna] 
Stołowa • Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa 
Stołowe • Sztućce i przybory stołowe 
Stoły • Łóżka szpitalne, stoły chirurgiczne, odzież szpitalna, rękawice medyczne, pojemniki na odpadki ostre itp. 
Stoły • Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp. 
Stomatologia • Stomatologia 
Stomatologia • Stomatologia. Zagadnienia ogólne 
Stomatologiczne • Implanty stomatologiczne 
Stomatologiczne • Narzędzia stomatologiczne 
Słomy • Pomoce do stomy i przy nietrzymaniu 
Stopowe • Stale stopowe, stale nierdzewne, stale odporne na korozję, żaroodporne itp. 
Stopów • Wyroby ze stopów metali nieżelaznych 
Stopów • Wyroby ze stopów metali nieżelaznych dla konstrukcji lotniczych 
Stopy • Aluminium i stopy aluminium 
Stopy • Inne metale nieżelazne i ich stopy 
Stopy • Kadm, kobalt i ich stopy 
Stopy • Magnez i stopy magnezu 
Stopy • Miedź i stopy miedzi 
Stopy • Nikiel, chrom i ich stopy 
Stopy • Ołów, cynk, cyna i ich stopy 
Stopy • Stopy lutownicze i sprzęt do lutowania [mechanika] 
Stopy • Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne [lotnictwo i kosmonautyka] 
Stopy • Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne [lotnictwo i kosmonautyka] 
Stopy • Tytan i stopy tytanu 
Stosowana • Fizyka stosowana 
Stożkowe • Cewki stożkowe i cylindryczne, wały itp. do materiałów tekstylnych 
Stożkowe • Wiertła, pogłębiacze stożkowe, rozwiertaki 
Straży • Pojazdy straży pożarnej 
Strączkowych • Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory 
Stropów • Osłony stropów, rampy i pochylnie itp. 
Stropy • Sufity. Podłogi. Stropy. Schody 
Strugarek • Narzędzia do strugarek i przeciągarek 
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Strugarki • Strugarki wzdłużne 
Strumieniowo • Przygotowanie powierzchni do malowania, oczyszczanie. obróbka strumieniowo-ścierna. trawienie, śrutowanie itp. 
Studia • Studia fotograficzne 
Studyjne • Urządzenia teatralne. widowiskowe i studyjne 
Substancje • Sól, ocet, substancje konserwujące żywność itp. 
Substancje • Substancje użyżniające i środki pielęgnacji roślin 
Substancji • Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie 
Substytuty • Kawa i substy1uty kawy 
Sucho • Pralki, maszyny do czyszczenia na sucho, suszarki, urządzenia do prasowania i maglowania itp. 
Sufity • Sufity. Podlogi Stropy. Schody 
Supermarketach • Wózki na zakupy stosowane w supermarketach 
Surowce • Surowce (energetyka jądrowa] 
Surowce • Surowce (przemysl ceramiczny] 
Surowce • Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych 
Surowce • Surowce do produkcji gumy i tworzyw sz1ucznych. Zagadnienia ogólne 
Surowce • Surowce i szkło surowe 
Surowców • Badanie pojazdów drogowych, odzyskiwanie surowców ze zuży1ych pojazdów drogowych 
Surowców • Odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie surowców w1órnych 
Surowców • Pozyskiwanie i ponowne wykorzystywanie surowców papierniczych 
Surowe • Skóry surowe, skóry niewyprawione 
Surowe • Surowce i szklo surowe 
Surówka • Surówka, żeliwo i stal 
Surówka • Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne 
Suszarki • Pralki, maszyny do czyszczenia na sucho, suszarki, urządzenia do prasowania i maglowania itp. 
Suszarki • Suszarki do włosów, brzy1wy, golarki, szczotki do zębów, przyrządy do masażu, urządzenia do oddzialywania na skórę 

promieniowaniem itp. 
Suszone • Owoce i warzywa suszone, konserwowe i zamrażane 
Suwnice • Żurawie samojezdne, żurawie wieżowe, suwnice pomostowe itp. 
Sworznie • Sworznie, kołki, gwożdzie 
Sygnalizacyjne • Przelączniki i systemy sygnalizacyjne 
Sygnalizacyjne • Systemy ostrzegania i kontroli ruchu drogowego, urządzenia i instalacje (kontrola prędkości, instalacje sygnalizacyjne ruchu. 

czy1niki toru pojazdu, znakownice nawierzchni. wlazy itp.) 
Sygnalizacyjne • Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze (pojazdy drogowe] 
Symbole • Inne symbole graficzne 
Symbole • Symbole graficzne 
Symbole • Symbole graficzne informacji publicznej 
Symbole • Symbole graficzne stosowane na urządzeniach 
Symbole • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Symbole • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Symbole • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i techniki informatycznej oraz podobnej dokumentacji 

technicznej wyrobu 
Symbole • Symbole graficzne. Zagadnienia ogólne 
Symbole • Symbole literowe 
Symetryczne • Przewody i kable symetryczne 
Synchronizacja • Synchronizacja, systemy kablowe, okablowanie zintegrowane, drogi dostępu i multipleksowanie 
Sypkich • Kontenery dla towarów i przedmiotów stalych oraz materialów sypkich 
Sypkich • Małe pojemniki do transportu płynów i materiałów sypkich 
Syropy • Glukoza, syropy itp. 
System • Europejski system komunikatów radiowych (ERMES) 
System • Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia 
System • Globalny system dla komunikacji ruchomej (GSM) 
System • Globalny system określania pozycji (GPS) 
System • System cyfrowej telekomunikacji bezsznurowej (DECT) 
System • System nadzorujący, kontroli i wykrywania danych (SCADA) 
Systemowe • Oprogramowanie i dokumenty systemowe 
Systemów • Inne normy dotyczące zautomatyzowanych systemów produkcyjnych 
Systemów • Inne wyposażenie dla systemów telekomunikacyjnych 
Systemów • Palniki i kotły do systemów centralnego ogrzewania 
Systemów • Wspóldziałanie systemów otwartych (OSI) [OSI] 
Systemów • Wspóldziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne [OSI] 
Systemu • Aspekty sieci (systemu) [telekomunikacja] 
Systemu • Wyposażenie systemu ogrzewania wody 
Systemy • Bielizna osobista i nocna, ubiory z dzianin, ubiory wojskowe, wyroby pończosznicze itp. oraz ich etykietowanie i systemy kodowania 

rozmiarów 
Systemy • Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokladowe (wewnętrzne) 
Systemy • Instalacje bezpieczeństwa i systemy mocowania (pojazdy drogowe] 
Systemy • Unie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stale 
Systemy • Przelączniki i systemy sygnalizacyjne 
Systemy • Synchronizacja, systemy kablowe, okablowanie zintegrowane, drogi dostępu i multipleksowanie 
Systemy • Systemy alarmowe i ostrzegawcze 
Systemy • Systemy audio 
Systemy • Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne 
Systemy • Systemy do przetwarzania tekstu, komunikacja tekstowa, prezentacja tekstu, architektura dokumentów biurowych (ODA) itp. 
Systemy • Systemy ewakuacji i kontroli w przypadku zagrożenia 
Systemy • Systemy fotowoltaiczne 
Systemy • Systemy izolacji [elektronika] 
Systemy • Systemy kanalizacyjne zewnętrzne 
Systemy • Systemy kosmiczne i ich działanie 
Systemy • Systemy mikroprocesorowe 
Systemy • Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne 
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Systemy • Systemy nawigacji, radia samochodowe itp. 
Systemy • Systemy odprowadzające wodę deszczową 
Systemy • Systemy odwadniające 

Sztucznych 

Systemy • Systemy ostrzegania i kontroli ruchu drogowego, urządzenia i instalacje (kontrola prędkości, instalacje sygnalizacyjne ruchu, czytniki 
toru pojazdu, znakownice nawierzchni, włazy itp.) 

Systemy • Systemy przeciwwłamaniowe alarmowe i ostrzegawcze 
Systemy • Systemy przekazywania danych i informacji oraz wyposażenie naziemne do przeprowadzenia startu rakiet 
Systemy • Systemy przesyłania wody zewnętrzne 
Systemy • Systemy przesyłowe [telekomunikacja] 
Systemy • Systemy przywolawcze [radiokomunikacja ruchoma] 
Systemy • Systemy rozdzielcze kablowe [radiokomunikacja] 
Systemy • Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne 
Systemy • Systemy telekomunikacyjne 
Systemy • Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne 
Systemy • Systemy turbin wiatrowych i inne alternatywne żródla energii 
Systemy • Systemy wideo 
Systemy • Systemy zarządzania środowiskowego (EMS), certyfikacja i audit 
Systemy • Systemy zasilania elektrycznego w budynkach 
Systemy • Szklenie i systemy wycieraczek [pojazdy drogowe] 
Systemy • Toksykologia, biokompatybilność, ocena biologiczna, systemy do diagnostyki in-vitro, kontrola dopingowa, analiza krwi, moczu itp. 
Systemy • Zautomatyzowane systemy produkcyjne 
Systemy • Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne 
Szakle • Haki, szakle, łańcuchy ogniwowe, liny stalowe itp. [urządzenia dżwigowe] 
Szaliki • Krawaty, rękawiczki, szaliki, chustki do nosa. paski, klamry, guziki, zamki błyskawiczne, sprzączki, parasolki itp. 
Szczególnych • Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach 
Szczególnych • Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach 
Szczególnych • Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach. Zagadnienia ogólne 
Szczotki • Suszarki do włosów, brzytwy, golarki, szczotki do zębów, przyrządy do masażu, urządzenia do oddziaływania na skórę 

promieniowaniem itp. 
Szczypce • Klucze. wkrętaki, szczypce, obcęgi, młotki itp. 
Szeregi • Szeregi napięć, ogólna terminologia elektryczna. dokumentacja elektryczna, tablice elektryczne, diagramy i wykresy, bezpieczeństwo, 

badanie zagrożenia pożarowego itp. 
Szeregi • Zagadnienia ogólne dotyczące przyrządów pomiarowych, szeregi liczb normalnych, wzorce miar, aspekty ogólne dotyczące materiałów 

wzorcowych itp. 
Szklane • Materiały włókiennicze szklane 
Szklane • Włókna szklane i tkaniny powleczone [[lotnictwo i kosmonautyka] 
Szklane • Wyroby szklane 
Szklarnie • Szklarnie i inne obiekty do hodowli upraw pod osłonami 
Szklarski • Przemysł szklarski i ceramiczny 
Szklarski • Przemysł szklarski i ceramiczny (Słownictwo) 
Szklarskiego • Urządzenia dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego 
Szklarskim • Technologie stosowane w przemyśle szklarskim i ceramicznym 
Szklenie • Szklenie i systemy wycieraczek [pojazdy drogowe] 
Szkliwiona • Ceramika szkliwiona 
Szkła • Materiały izolacyjne ze szkła i ceramiki 
Szkło • Surowce i szkło surowe 
Szkło • Szkło 
Szkło • Szkło budowlane 
Szkło • Szkło. Zagadnienia ogólne 
Szkolenie • Szkolenie. kwalifikacje i certyfikacja personelu 
Szkolne • Obicia tapicerskie. materace. meble biurowe. meble szkolne itp. 
Szlachetne • Metale szlachetne dentystyczne 
Szlachetne • Metale szlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne 
Szlifierki • Szlifierki i polerki 
Sznurki • Obwoluty, papier, taśmy, folie metalowe, sznurki, wkładki uszczelniające, wkładki amortyzujące itp. 
Sznurki • Sznurki, pasy, taśmy 
Sznurowadła • Sznurowadła 
Sznury • Liny i sznury [przemysł tekstylny] 
Szopy • Ogrodzenia, bramy, szopy, garaże itp. 
Szpitalna • Łóżka szpitalne. stoły chirurgiczne. odzież szpitalna, rękawice medyczne, pojemniki na odpadki ostre itp. 
Szpitalne • Budynki sakralne i szpitalne 
Szpitalne • Łóżka szpitalne, stoły chirurgiczne, odzież szpitalna. rękawice medyczne, pojemniki na odpadki ostre itp. 
Szpitalne • Odpady radioaktywne, odpady szpitalne, padlina i inne niebezpieczne odpady 
Szpitalne • Wyposażenie szpitalne 
Szpule • Szpule. Cewki 
Szpule • Szpulki do filmów fotograficznych, rdzenie, szpule, bębny itp. 
Szpule • Szpulki do filmów kinematograficznych, rdzenie, szpule. bębny itp. 
Szpulki • Szpulki do filmów fotograficznych, rdzenie. szpule. bębny itp. 
Szpulki • Szpulki do filmów kinematograficznych, rdzenie, szpule. bębny itp. 
Sztuczne • Guma i tworzywa sztuczne [lotnictwo i kosmonautyka] 
Sztuczne • Nawozy sztuczne 
Sztuczne • Skóry futerkowe i sztuczne skóry 
Sztuczne • Tworzywa sztuczne 
Sztuczne • Tworzywa sztuczne wzmocnione 
Sztuczne • Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne 
Sztucznego • Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory) 
Sztucznych • Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 
Sztucznych • Łączniki z tworzyw sztucznych [rurociągi i elementy rurociągów] 
Sztucznych • Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych 
Sztucznych • Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy 
Sztucznych • Materiały pomocnicze i dodatki do tworzyw sztucznych 
Sztucznych • Materiały wzmacniające do tworzyw sztucznych 
Sztucznych • Pojemniki metalowe cienkościenne oraz z tworzyw sztucznych 
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Sztucznych • Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych 
Sztucznych • Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo) 
Sztucznych • Rury, łączniki i zawory z tworzyw sztucznych 
Sztucznych • Rury z tworzyw sztucznych 
Sztucznych • Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych 
Sztucznych • Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne 
Sztucznych • Technologie stosowane w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych 
Sztucznych • Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 
Sztucznych • Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne 
Sztucznymi • Tkaniny powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi 
Sztućce • Sztućce i przybory stołowe 
Sztuki • Materiały i sprzęt do tworzenia wyrobów sztuki i rzemiosła 
Sztuki • Wyroby sztuki i rzemiosła 
Szufle • Szufle, łopaty, tomy, kilofy itp. 
Szwy • Opatrunki chirurgiczne, szwy itp. 
Szycia • Domowe maszyny do szycia 
Szycia • Maszyny do szycia i pozostałe wyposażenie dla przemysłu odzieżowego 
Szycia • Maszyny do szycia i produkcji obuwia 
Szyfrowanie • Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych, informatyczne techniki zabezpieczeń, szyfrowanie, 

kodowanie kreskowe itp. 
Szyn • Układy zasilania szyn [elektrotechnika] 
Szynowe • Pojazdy szynowe 
Szynowe • Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne 
Szynowych • Materiały, zespoły oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów szynowych 
Szynowych • Sprzęt do budowy i konserwacji kolei linowych i szynowych 
Szyny • Elektryczne pręty, szyny itp. 
Szyny • Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych 
Ścianki • Ściany. Ścianki działowe. Elewacje 
Ściany • Ściany. Ścianki działowe. Elewacje 
Ścieki • Ścieki 
Ściekowe • Odpady płynne. Osady ściekowe 
Ścieków • Usuwanie i oczyszczanie ścieków 
Ścierna • Przygotowanie powierzchni do malowania, oczyszczanie, obróbka strumieniowo-ścierna, trawienie, śrutowanie itp. 
Ścierne • Materiały ścierne 
Ścieżki • Baseny pływackie, instalacje termalne, solaria, boiska sportowe, ścieżki zdrowia itp. 
Ścinania • Piły łańcuchowe i narzędzia do ścinania krzewów 
Ślizgowe • Łożyska ślizgowe 
Śmieci • Wyposażenie do sprzątania ulic, pojemniki na odpady, wyposażenie do spalania odpadów i ich prasowania, wyposażenie 

do hałdowania odpadów, miejsca na wysypiska śmieci itp. 
Środki • Chemiczne środki ochrony drewna 
Środki • Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu 
Środki • Halas emitowany przez środki transportu 
Środki • Inne pestycydy i środki ochrony roślin 
Środki • Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne 
Środki • Kosmetyki. środki higieny osobistej 
Środki • Nauki medyczne i środki ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne 
Środki • Pestycydy i inne środki ochrony roślin 
środki • Pestycydy i inne środki ochrony roślin. Zagadnienia ogólne 
Środki • Planowanie i obsługa zakładu, projektowanie procesów technologicznych i kierowanie nimi, produkcja i przetwarzanie, środki 

bezpieczeństwa itp. [przemysł chemiczny] 
środki • Substancje użyżniające i środki pielęgnacji roślin 
Środki • Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji 
środki • Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne 
Środki • Środki farmaceutyczne 
Środki • Środki farmaceutyczne. Zagadnienia ogólne 
środki • Środki powierzchniowo czynne 
Środki • Techniczne środki pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych 
Środków • Emisja spalin pochodzących ze środków transportu 
Środków • Inne normy dotyczące środków farmaceutycznych 
Środowisko • Ocena wpływu na środowisko 
środowisko • Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne 
Środowisko • Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo 
środowisko • Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo) 
środowisko • Środowisko pracy [jakość powietrza) 
Środowisko • środowisko pracy [ergonomia) 
środowiskowa • Ekonomika środowiskowa 
Środowiskowa • Ochrona środowiskowa 
Środowiskowa • środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne 
Środowiskowe • Badania środowiskowe 
środowiskowe • Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie) 
Środowiskowe • Projekty środowiskowe 
środowiskowe • Zarządzanie środowiskowe 
Środowiskowego • Systemy zarządzania środowiskowego (EMS), certyfikacja i audit 



13.020.99 środowiskowej • Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej 
13.020.30 środowiskowym • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym 
47.060 Śródlądowej • Statki żeglugi śródlądowej 
21.060.1 O Śruby • Śruby, wkręty, śruby dwustronne 
49.030.20 Śruby • Śruby, wkręty, śruby dwustronne [lotnictwo i kosmonautyka] 
91.190 Śruby • Zamki, brzęczyki, dzwonki, śruby, okucia drzwi i okien itp. 
25.220.10 Śrutowanie • Przygotowanie powierzchni do malowania, oczyszczanie, obróbka strumieniowo-ścierna, trawienie, śrutowanie itp. 
17.180.20 światła • Barwy i pomiary światła 
33.180 Światłowodowa • Łączność światłowodowa 
33.180.99 Światłowodowe • Inne wyposażenie światłowodowe 
33.180.01 Światłowodowe • Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne 
33.180.20 Światłowodowe • Złącza światłowodowe 
43.040.20 Świetlne • Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze [pojazdy drogowe] 

Techniki 

29.020 Tablice • Szeregi napięć, ogólna terminologia elektryczna. dokumentacja elektryczna, tablice elektryczne. diagramy i wykresy, bezpieczeństwo. 
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badanie zagrożenia pożarowego itp. 
Talerzowe • Zawory talerzowe o kadłubie kulistym 
Tantalowe • Kondensatory tantalowe elektrolityczne 
Tapicerskie • Obicia tapicerskie, materace, meble biurowe, meble szkolne itp. 
Tarcica • Drewno. kłody, tarcica 
Tarcicy • Półwyroby z tarcicy 
Taśm • Kasety do taśm magnetycznych 
Taśmy • Blachy grube, blachy cienkie i taśmy 
Taśmy • Karty i taśmy papierowe 
Taśmy • Magnetofony, płyty gramofonowe, taśmy magnetyczne, kasety, płyty kompaktowe (CD) itp. 
Taśmy • Maszyny do pisania, urządzenia do dyktowania, maszyny do adresowania, maszyny do otwierania listów, maszyny do skladania listów, 

maszyny frankujące, taśmy oraz inne wyposażenie maszyn itp. 
Taśmy • Obwoluty, papier, taśmy, folie metalowe, sznurki, wkładki uszczelniające. wkładki amortyzujące itp. 
Taśmy • Sznurki, pasy, taśmy 
Taśmy • Taśmy klejące [elektrotechnika] 
Taśmy • Taśmy klejące 
Taśmy • Taśmy, łańcuchy, kola łańcuchowe itp. [części składowe przenośników] 
Taśmy • Taśmy magnetyczne 
Taśmy • Taśmy przenośnikowe 
Taśmy • Taśmy stalowe na sprężyny 
Teatralne • Urządzenia teatralne. widowiskowe i studyjne 
Technice • Języki stosowane w technice informatycznej 
Technice • Zastosowanie IT w technice medycznej 
Techniczna • Dokumentacja techniczna wyrobu 
Techniczne • Aspekty techniczne [budownictwo] 
Techniczne • Techniczne środki pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych 
Technicznego • Inne normy dotyczące rysunku technicznego 
Technicznej • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
01.080.30 Technicznej • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach. planach, mapach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
01.080.50 Technicznej • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i techniki informatycznej oraz podobnej dokumentacji 
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technicznej wyrobu 
Techniczny • Rysunek techniczny 
Techniczny • Rysunek techniczny budowlany 
Techniczny • Rysunek techniczny dotyczący inżynierii lądowej i wodnej 
Techniczny • Rysunek techniczny elektryczny i elektroniczny 
Techniczny • Rysunek techniczny maszynowy 
Techniczny • Rysunek techniczny telekomunikacyjny i techniki informatycznej 
Techniczny • Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne 
Technicznych • Zasady opracowywania instrukcji użytkowania, instrukcji obsługi, wymagań technicznych wyrobu itp. 
Technicznym • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
01.080.30 Technicznym • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
01.080.50 Technicznym • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i techniki informatycznej oraz podobnej dokumentacji 
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technicznej wyrobu 
Technika • Technika audio, wideo i audiowizualna 
Technika • Technika informatyczna (IT). Zagadnienia ogólne 
Technika • Technika informatyczna. Wyposażenie biurowe 
Technika • Technika informatyczna. Wyposażenie biurowe (Słownictwo) 
Technika • Technika medyczna 
Technika • Technika medyczna (Słownictwo) 
Technika • Technika obrazu 
Technika • Technika obrazu (Słownictwo) 
Technika • Technika próżni 
Technika • Technika wojskowa. Logistyka. Dowodzenie 
Technika • Telekomunikacja. Technika audio i wideo 
Technika • Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo) 
Techniki • Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych, informatyczne techniki zabezpieczeń, szyfrowanie, kodowanie 

kreskowe itp. 
37 080 Techniki 
01.100.27 Techniki 
01.080.50 Techniki 

• Mikrografia, techniki elektroniczne i optyczne 
• Rysunek techniczny telekomunikacyjny i techniki informatycznej 
• Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i techniki informatycznej oraz podobnej dokumentacji 

technicznej wyrobu 
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Techniki • Zastosowanie techniki informatycznej 
Techniki • Zastosowanie techniki informatycznej. Zagadnienia ogólne 
Technologia • Technologia drewna 
Technologia • Technologia drewna (Slownictwo) 
Technologia • Technologia i sprzęt do obróbki powierzchni i nakladania powłok 
Technologia • Technologia obróbki drewna 
Technologia • Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane 
Technologia • Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Slownictwo) 
Technologia • Technologia przetwórstwa spożywczego 
Technologia • Technologia skórzana 
Technologia • Technologia skórzana. Zagadnienia ogólne 
Technologia • Technologia tekstylna i skórzana 
Technologia • Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo) 
Technologicznych • Planowanie i obsluga zakładu, projektowanie procesów technologicznych i kierowanie nimi, produkcja i przetwarzanie, 

środki bezpieczeństwa itp. [przemysł chemiczny] 
Technologie • Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane 
Technologie • Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo) 
Technologie • Technologie malowania 
Technologie • Technologie stosowane w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych 
Technologie • Technologie stosowane w przemyśle papierniczym 
Technologie • Technologie stosowane w przemyśle szklarskim i ceramicznym 
Technologie • Technologie w budownictwie 
Technologii • Ceramika o zaawansowanej technologii 
Technologii • Inne normy dotyczące technologii skórzanej 
Teczki • Kufry, walizki, teczki, portmonetki, portfele, obroże itp. wykonywane z materialów innych niż skóra 
Tekstowa • Systemy do przetwarzania tekstu, komunikacja tekstowa, prezentacja tekstu, architektura dokumentów biurowych (ODA) itp. 
Tekstu • Systemy do przetwarzania tekstu, komunikacja tekstowa, prezentacja tekstu, architektura dokumentów biurowych (ODA) itp. 
Teksturowane • Przędze wielokrotne, przędze teksturowane, nici 
Teksturowania • Maszyny do przędzenia, skręcania i teksturowania 
Tekstylia • Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa 
Tekstylia • Tekstylia. Zagadnienia ogólne 
Tekstyliów • Odporność wybarwień tekstyliów 
Tekstylna • Technologia tekstylna i skórzana 
Tekstylna • Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo) 
Tekstylne • Inne włókna tekstylne 
Tekstylne • Płaskie wyroby tekstylne 
Tekstylne • Płaskie wyroby tekstylne powlekane 
Tekstylne • Tekstylne pokrycia podłogowe 
Tekstylne • Włókna tekstylne 
Tekstylne • Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne 
Tekstylnego • Inne wyroby przemysłu tekstylnego 
Tekstylnego • Materiały pomocnicze dla przemysłu tekstylnego 
Tekstylnego • Procesy przemysłu tekstylnego 
Tekstylnego • Wyroby przemysłu tekstylnego 
Tekstylnych • Cewki stożkowe i cylindryczne, waly itp. do materiałów tekstylnych 
Tektura • Papier i tektura 
Tektury • Materiały izolacyjne z papieru i tektury 
Telefaksu • Wyposażenie dla teleksu, teletekstu, telefaksu 
Telefaksy • Teleksy i telefaksy 
Telefoniczne • Publiczne komutowane sieci telefoniczne (PSTN), prywatne sieci telekomunikacyjne (PTN) i prywatne zintegrowane sieci usług 

(PISN) 
Telefoniczne • Sieci telefoniczne 
Telefoniczne • Wyposażenie telefoniczne 
Telefony • Telefony 
Telekomunikacja • Telekomunikacja. Technika audio i wideo 
Telekomunikacja • Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo) 
Telekomunikacja • Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne 
Telekomunikacji • System cyfrowej telekomunikacji bezsznurowej (DECT) 
Telekomunikacji • Urządzenia pomiarowe specjalne dla telekomunikacji 
Telekomunikacji • Zastosowanie kart w bankowości, handlu, telekomunikacji, transporcie itp. 
Telekomunikacyjne • Aspekty telekomunikacyjne wyceny i fakturowania rozmów (biling) 
Telekomunikacyjne • Inne urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne 
Telekomunikacyjne • Publiczne komutowane sieci telefoniczne (PSTN), prywatne sieci telekomunikacyjne (PTN) i prywatne zintegrowane sieci 

uslug (PISN) 
Telekomunikacyjne • Sieci telekomunikacyjne 
Telekomunikacyjne • Systemy telekomunikacyjne 
Telekomunikacyjne • Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne 
Telekomunikacyjne • Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne 
Telekomunikacyjne • Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne 
Telekomunikacyjne • Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania 
Telekomunikacyjny • Przyrządy nawigacyjne i sprzęt telekomunikacyjny 
Telekomunikacyjny • Rysunek techniczny telekomunikacyjny i techniki informatycznej 
Telekomunikacyjnych • Inne wyposażenie dla systemów telekomunikacyjnych 
Telekomunikacyjnych • Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych 
Telekomunikacyjnych • Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych 
Telekomunikacyjnym • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i techniki informatycznej oraz podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Telekonferencyjne • Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne 
Teleksu • Wyposażenie dla teleksu, teletekstu, telefaksu 
Teleksy • Teleksy i telefaksy 
Telemetria • Telesterowanie. Telemetria 
Teleskopy • Mikroskopy, teleskopy itp. 
Telesterowanie • Telesterowanie. Telemetria 
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Teletekstu • Wyposażenie dla teleksu, teletekstu, telefaksu 
Telewizyjne • Odbiorniki telewizyjne 
Telewizyjnych • Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych 
Telewizyjnych • Urządzenia do nadawania audycji radiowych i telewizyjnych 
Temperatury • Przyrządy do pomiaru temperatury 
Temperatury • Termodynamika i pomiary temperatury 
Temperatury • Urządzenia do utrzymywania określonej temperatury w pomieszczeniach itp. 
Tenisa • Wyposażenie alpinistyczne, do gry w pilkę nożną, tenisa, plywania, nurkowania itp. 
Terakota • Wyroby budowlane ceramiczne i terakota 
Terapeutyczny • Sprzęt terapeutyczny 
Terapii • Sprzęt do diagnostyki i terapii radiograficznej 
Termalne • Baseny plywackie, instalacje termalne, solaria, boiska sportowe, ścieżki zdrowia itp. 
Termiczne • Anodyzowanie, powloki konwersyjne, natryskiwanie termiczne itp. 
Termiczne • Cięcie termiczne i napawanie 
Termicznego • Sprzęt do cięcia termicznego 
Terminale • Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT 
Terminografia • Terminografia 
Terminologia • Szeregi napięć, ogólna terminologia elektryczna, dokumentacja elektryczna, tablice elektryczne, diagramy i wykresy, 

bezpieczeństwo, badanie zagrożenia pożarowego itp. 
Terminologia • Terminologia (zasady i koordynacja) 
Terminologia • Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja 
Terminologia • Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo) 
Termistory • Termistory 
Termodynamika • Termodynamika i pomiary temperatury 
Termodynamika • Termodynamika. Zagadnienia ogólne 
Termodynamiki • Inne normy dotyczące termodynamiki 
Termometry • Sprzęt medyczny monitorujący, termometry medyczne i materiały o podobnym zastosowaniu 
Termoplastyczne • Tworzywa termoplastyczne 
Termostaty • Termostaty 
Termoutwardzalne • Tworzywa termoutwardzalne 
TETRA • Radiowe sieci transeuropejskie (TETRA) 
Tkackie • Krosna. Maszyny tkackie 
Tkaniny • Tkaniny nasycone i lakiery elektroizolacyjne 
Tkaniny • Tkaniny powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi 
Tkaniny • Włókna szklane i tkaniny powleczone [[lotnictwo i kosmonautyka] 
Tlenki • Tlenki 
Tłoki • Tloki, pierścienie tłokowe, waly korbowe itp. do zastosowań ogólnotechnicznych 
Tłokowe • Tloki, pierścienie tłokowe, waly korbowe itp. do zastosowań ogólnotechnicznych 
Tłumaczenia • Znormalizowany uogólniony język znaków (SGML), urządzenia do automatycznego tłumaczenia itp. 
Tłuszcze • Oleje i tłuszcze jadalne. Nasiona oleiste 
Tłuszcze • Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce 
Toczne • Łożyska toczne 
Tokarki • Tokarki 
Tokarskie • Noże tokarskie 

Transport 

Toksykologia • Toksykologia, biokompatybilność, ocena biologiczna, systemy do diagnostyki in-vitro, kontrola dopingowa, analiza krwi, 
moczu itp. 

Tolerancje • Tolerancje i pasowania 
Tolerancje • Tolerancje, koordynacja modularna itp. [budownictwo] 
Tomografia • Tomografia komputerowa 
Torby • Worki. Torby 
Torebki • Torebki i koperty 
Torf • Produkty węglowe, koks, torf. drewno itp. 
Torów • Zespoly torów [kolejnictwo] 
Toru • Systemy ostrzegania i kontroli ruchu drogowego, urządzenia i instalacje (kontrola prędkości, instalacje sygnalizacyjne ruchu, czytniki toru 

pojazdu, znakownice nawierzchni, włazy itp.) 
Towarów • Dystrybucja i transport towarów 
Towarów • Dystrybucja i transport towarów. Zagadnienia ogólne 
Towarów • Inne normy dotyczące dystrybucji i transportu towarów 
Towarów • Kontenery dla towarów i przedmiotów stałych oraz materialów sypkich 
Towarów • Wyposażenie do transportu towarów [lotnictwo i kosmonautyka] 
Trakcji • Urządzenia trakcji elektrycznej 
Trakcyjne • Nieelektryczne pojazdy trakcyjne 
Trakcyjne • Pojazdy trakcyjne 
Tramwajowe • Budownictwo tramwajowe, koleje linowe naziemne, dżwignice linomostowe, sprzęt i instalacje do kontroli ruchu kolejowego, itp. 
Transeuropejskie • Radiowe sieci transeuropejskie (TETRA) 
Transformatory • Transformatory. Dławiki 
Transfuzji • Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji 
Transliteracja • Pismo. Transliteracja 
Transmisji • Warstwa lącza transmisji danych [OSI] 
Transporcie • Zastosowanie IT w transporcie i handlu 
Transporcie • Zastosowanie kart w bankowości, handlu, telekomunikacji, transporcie itp. 
Transport • Dystrybucja i transport towarów 
Transport • Dystrybucja i transport towarów. Zagadnienia ogólne 
Transport • Komplety przyborów, sprzęt, urządzenia i transport medyczny dla pierwszej pomocy 
Transport • Pakowanie, przechowywanie i transport 
Transport • Pakowanie, przechowywanie i transport (Slownictwo) 
Transport • Socjologia. Uslugi. Organizacja i zarządzanie. Administracja. Transport 
Transport • Socjologia. Uslugi. Organizacja i zarządzanie. Administracja. Transport (Slownictwo) 
Transport • Transport 
Transport • Transport drogowy 
Transport • Transport kolejowy 
Transport • Transport pneumatyczny i jego zespoły 
Transport • Transport powietrzny 
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Transport • Transport wodny 
Transport • Transport. Zagadnienia ogólne 
Transport • Wymagania eksploatacyjne dla wyrobów niebezpiecznych, ich obsługa, przechowywanie, transport, oznaczanie, etykietowanie itp. 
Transportowe • Kompletne opakowania transportowe z zawartością 
Transportu • Emisja spalin pochodzących ze środków transportu 
Transportu • Hałas emitowany przez środki transportu 
Transportu • Inne normy dotyczące dystrybucji i transportu towarów 
Transportu • Inne rodzaje transportu 
Transportu • Inne urządzenia transportu bliskiego ciągłego 
Transportu • Kontenery, palety i siatki do transportu powietrznego 
Transportu • Małe pojemniki do transportu płynów i materiałów sypkich 
Transportu • Pojemniki, głównie do transportu płynów, w tym również beczki, wiadra i duże puszki, stosowane do transportu drogą morską itp. 
Transportu • Sprzęt i instalacje do kontroli transportu powietrznego 
Transportu • Sprzęt i instalacje do kontroli transportu wodnego 
Transportu • Urządzenia do transportu poziomego i pionowego [górnictwo] 
Transportu • Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 
Transportu • Urządzenia transportu bliskiego 
Transportu • Urządzenia transportu bliskiego ciągłego 
Transportu • Urządzenia transportu bliskiego ciągłego. Zagadnienia ogólne 
Transportu • Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo) 
Transportu • Usługi z zastosowaniem transportu drogowego 
Transportu • Usługi z zastosowaniem transportu kolejowego 
Transportu • Usługi z zastosowaniem transportu powietrznego 
Transportu • Usługi z zastosowaniem transportu wodnego 
Transportu • Warstwa transportu [OSI] 
Transportu • Wyposażenie do transportu towarów [lotnictwo i kosmonautyka] 
Tranzystory • Tranzystory 
Trawienie • Przygotowanie powierzchni do malowania, oczyszczanie, obróbka strumieniowo-ścierna, trawienie, śrutowanie itp. 
Trawy • Kosiarki do trawy, sprzęt do uprawy drzew oliwkowych i produkcji oliwek 
Treningowe • Urządzenia gimnastyczne, do siatkówki, koszykówki, do gry w piłkę ręczną, domowe sportowe urządzenia treningowe itp. 
Trwałość • Nieuszkadzalność, niezawodność, obslugiwalność, trwałość itp. 
Trzonki • Parkiety, wykładziny drewniane, trzonki itp. 
Trzonki • Trzonki lampowe i oprawki 
Trzony • Kominy, trzony, kanały 
Trzony • Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp. 
Tubingów • Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów 
Tuby • Bańki. Puszki. Tuby 
Tuleje • Pierścienie, tulejki, tuleje, kołnierze 
Tulejki • Pierścienie, tulejki, tuleje, kołnierze 
Tunele • Tunele 
Tuneli • Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów 
Turbin • Systemy turbin wiatrowych i inne alternatywne źródła energii 
Turbiny • Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe 
Turbiny • Turbiny wodne 
Turystyka • Czas wolny. Turystyka 
Tusze • Tusze, atramenty. Farby drukarskie 
Twarde • Lutowanie miękkie i lutowanie twarde 
Twarogowe • Sery twarogowe i serwatkowe 
Tworzenia • Materiały i sprzęt do tworzenia wyrobów sztuki i rzemiosła 
Tworzenie • Tworzenie sieci [informatyka] 
Tworzyw • Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 
Tworzyw • Łączniki z tworzyw sztucznych [rurociągi i elementy rurociągów] 
Tworzyw • Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych 
Tworzyw • Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy 
Tworzyw • Materiały pomocnicze i dodatki do tworzyw sztucznych 
Tworzyw • Materiały wzmacniające do tworzyw sztucznych 
Tworzyw • Pojemniki metalowe cienkościenne oraz z tworzyw sztucznych 
Tworzyw • Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych 
Tworzyw • Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo) 
Tworzyw • Rury, łączniki i zawory z tworzyw sztucznych 
Tworzyw • Rury z tworzyw sztucznych 
Tworzyw • Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych 
Tworzyw • Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne 
Tworzyw • Technologie stosowane w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych 
Tworzyw • Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 
Tworzyw • Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne 
Tworzywa • Guma i tworzywa sztuczne [lotnictwo i kosmonautyka] 
Tworzywa • Tworzywa sztuczne 
Tworzywa • Tworzywa sztuczne wzmocnione 
Tworzywa • Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne 
Tworzywa • Tworzywa termoplastyczne 
Tworzywa • Tworzywa termoutwardzalne 
Tworzywami • Tkaniny powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi 
Tyrystory • Tyrystory 
Tytan • Tytan [lotnictwo i kosmonautyka] 
Tytan • Tytan i stopy tytanu 
Tytanu • Tytan i stopy tytanu 
Tytanu • Wyroby z tytanu 
Tytoniowe • Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego 
Tytoniowego • Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego 
Tytoniowych • Dystrybucja biletów, żywności, napojów, wyrobów tytoniowych itp. 
Tytoń • Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego 
Ubezpieczenia • Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia 
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Ubiory • Bielizna osobista i nocna, ubiory z dzianin, ubiory wojskowe, wyroby pończosznicze itp. oraz ich etykietowanie i systemy kodowania 
rozmiarów 

Układania • Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów 
Układy • Inne układy i elementy silników spalinowych 
Układy • Inne układy pojazdów drogowych 
Układy • Pojazdy do zbierania odpadów oraz układy i elementy pojazdów specjalnych 
Układy • Silniki i układy napędowe statków powietrznych i kosmicznych 
Układy • Silniki okrętowe i układy napędowe 
Układy • Sprzęgła, skrzynie biegów, układy kierownicze ze wspomaganiem, wały Cardana, mechanizmy różnicowe, kola, obręcze itp. 
Układy • Układy chłodzenia. Układy smarowania 
Układy • Układy doładowywania i wylotu [pojazdy drogowe] 
Układy • Układy hamulcowe 
Układy • Układy i elementy [pojazdy drogowe elektryczne) 
Układy • Układy i elementy [motocykle i motorowery] 
Układy • Układy i elementy [rowery) 
Układy • Układy paliwowe [pojazdy drogowe] 
Układy • Układy paliwowe [statki powitrzne i kosmiczne) 
Układy • Układy pojazdów drogowych 
Układy • Układy pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne 
Układy • Układy przenoszenia napędu. Zawieszenia 
Układy • Układy scalone. Mikroelektronika 
Układy • Układy smarowania 
Układy • Układy zapłonowe i rozruszniki 
Układy • Układy zasilania szyn [elektrotechnika) 
Układy • Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych 
Układy • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli [pojazdy drogowe] 
Ulic • Wyposażenie do sprzątania ulic, pojemniki na odpady, wyposażenie do spalania odpadów i ich prasowania, wyposażenie do hałdowania 

odpadów, miejsca na wysypiska śmieci itp. 
Uliczne • Oświetlenie uliczne i sprzęt z nim związany 
Uogólniony • Znormalizowany uogólniony język znaków (SGML), urządzenia do automatycznego tlumaczenia itp. 
Upośledzonych • Inne normy dotyczące pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych 
Upośledzonych • Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne 
Upośledzonych • Techniczne środki pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych 
Upraw • Szklarnie i inne obiekty do hodowli upraw pod osłonami 
Uprawa • Uprawa roślin 
Uprawy • Kosiarki do trawy, sprzęt do uprawy drzew oliwkowych i produkcji oliwek 
Uprawy • Maszyny do uprawy winorośli oraz urządzenia do wytwarzania win 
Uprawy • Urządzenia do uprawy gleby 
Uran • Minerały zawierające uran 
Urobku • Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku 
Urodzin • Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne 
Urządzenia • Automatyczne urządzenia bankowe 
Urządzenia • Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym 
Urządzenia • Budynki, instalacje i urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych 
Urządzenia • Domowe urządzenia chłodnicze 
Urządzenia • Domowe urządzenia elektroniczne 
Urządzenia • Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne 
Urządzenia • Drukarki, kopiarki, powielacze, urządzenia do oprawiania książek itp. 
Urządzenia • Halas emitowany przez maszyny i urządzenia 
Urządzenia • Inne maszyny i urządzenia [górnictwo) 
Urządzenia • Inne urządzenia do obróbki bezwiórowej 
Urządzenia • Inne urządzenia do obróbki drewna 
Urządzenia • Inne urządzenia do przechowywania płynów 
Urządzenia • Inne urządzenia dżwigowe 
Urządzenia • Inne urządzenia pamięciowe i nośniki informacji 
Urządzenia • Inne urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne 
Urządzenia • Inne urządzenia transportu bliskiego ciągłego 
Urządzenia • Interfejs i urządzenia łączące 
Urządzenia • Karty identyfikacyjne i urządzenia towarzyszące 
Urządzenia • Komplety przyborów, sprzęt, urządzenia i transport medyczny dla pierwszej pomocy 
Urządzenia • Łowienie ssaków i gadów morskich, zbieranie i hodowla mięczaków wodnych i innych produktów morskich, wyposażenie 

i urządzenia dla rybołówstwa i hodowli ryb itp. 
97.040.50 Urządzenia • Male urządzenia kuchenne 
35.260 Urządzenia • Maszyny do pisania, urządzenia do dyktowania, maszyny do adresowania, maszyny do otwierania listów, maszyny do składania 
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listów, maszyny frankujące, taśmy oraz inne wyposażenie maszyn itp. 
Urządzenia • Maszyny do uprawy winorośli oraz urządzenia do wytwarzania win 
Urządzenia • Maszyny i urządzenia dla hutnictwa 
Urządzenia • Maszyny i urządzenia do produkcji skór wyprawionych zwykłych i futerkowych 
Urządzenia • Maszyny i urządzenia górnicze 
Urządzenia • Maszyny i urządzenia górnicze. Zagadnienia ogólne 
Urządzenia • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 

elektryczne do zwalczania owadów, zapalarki, zapałki, spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp. 
Urządzenia • Odzież ognioszczelna, osobiste urządzenia do utrzymywania się na wodzie (kamizelki ratunkowe) 
Urządzenia • Optoelektronika. Urządzenia laserowe 
Urządzenia • Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych 
Urządzenia • Pralki, maszyny do czyszczenia na sucho, suszarki, urządzenia do prasowania i maglowania itp. 
Urządzenia • Rama i konstrukcja pojazdu, urządzenia do ogrzewania, instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniu kierowcy/pasażera, prowadnice 

ładunkowe dachowe itp. 
Urządzenia • Różne urządzenia domowe i handlowe 
Urządzenia • Sprężarki i urządzenia pneumatyczne 
Urządzenia • Suszarki do włosów, brzytwy, golarki, szczotki do zębów, przyrządy do masażu, urządzenia do oddziaływania na skórę 

promieniowaniem itp. 
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93.080.30 Urządzenia • Systemy ostrzegania i kontroli ruchu drogowego, urządzenia i instalacje (kontrola prędkości. instalacje sygnalizacyjne ruchu. 
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czytniki toru pojazdu, znakownice nawierzchni, włazy itp.) 
Urządzenia • Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT 
Urządzenia • Urządzenia biurowe 
Urządzenia • Urządzenia chłodnicze 
Urządzenia • Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu 
Urządzenia • Urządzenia dla przemyslu szklarskiego i ceramicznego 
Urządzenia • Urządzenia do czyszczenia. odmrażania i odmgławiania, lusterka itp. 
Urządzenia • Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów 
Urządzenia • Urządzenia do formowania 
Urządzenia • Urządzenia do konserwacji dróg 
Urządzenia • Urządzenia do likwidacji odpadków żywnościowych 
Urządzenia • Urządzenia do ładowania, półki itp. 
Urządzenia • Urządzenia do malowania 
Urządzenia • Urządzenia do mielenia, sortowania, rozdzielania, wzbogacania, zagęszczania itp. [górnictwo] 
Urządzenia • Urządzenia do nadawania audycji radiowych i telewizyjnych 
Urządzenia • Urządzenia do obróbki bezwiórowej 
Urządzenia • Urządzenia do obróbki bezwiórowej. Zagadnienia ogólne 
Urządzenia • Urządzenia do obróbki drewna 
Urządzenia • Urządzenia do obróbki drewna. Zagadnienia ogólne 
Urządzenia • Urządzenia do obróbki elektrochemicznej 
Urządzenia • Urządzenia do ochrony dróg oddechowych 
Urządzenia • Urządzenia do ochrony roślin 
Urządzenia • Urządzenia do owijania i pakowania 
Urządzenia • Urządzenia do pielęgnacji ciała 
Urządzenia • Urządzenia do pielęgnacji podlóg 
Urządzenia • Urządzenia do przechowywania plynów 
Urządzenia • Urządzenia do przechowywania płynów. Zagadnienia ogólne 
Urządzenia • Urządzenia do przechowywania, przygotowania nawozów i nawożenia 
Urządzenia • Urządzenia do przechowywania ropy naftowej i gazu ziemnego, sieci rozdzielcze. rurociągi, stacje paliw, urządzenia 

dystrybucyjne itp. 
Urządzenia • Urządzenia do przeróbki kopalin 
Urządzenia • Urządzenia do przetwarzania [przemysl naftowy i gazowy) 
Urządzenia • Urządzenia do reprodukcji 
Urządzenia • Urządzenia do siewu i sadzenia 
Urządzenia • Urządzenia do spawania 
Urządzenia • Urządzenia do transportu poziomego i pionowego [górnictwo) 
Urządzenia • Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 
Urządzenia • Urządzenia do uprawy gleby 
Urządzenia • Urządzenia do utrzymywania określonej temperatury w pomieszczeniach itp. 
Urządzenia • Urządzenia do walcowania, wytłaczania i ciągnienia 
Urządzenia_ • Urządzenia do wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia [górnictwo) 
Urządzenia • Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku 
Urządzenia • Urządzenia dźwigowe 
Urządzenia • Urządzenia dźwigowe. Zagadnienia ogólne 
Urządzenia • Urządzenia gimnastyczne, do siatkówki, koszykówki, do gry w piłkę ręczną, domowe sportowe urządzenia treningowe itp. 
Urządzenia • Urządzenia i instalacje pokładowe [statki i konstrukcje morskie) 
Urządzenia • Urządzenia i przyrządy pokładowe [lotnictwo i kosmonautyka) 
Urządzenia • Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych 
Urządzenia • Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce 
Urządzenia • Urządzenia magazynowe 
Urządzenia • Urządzenia magnetooptyczne (MO) i kompaktowe (CD) 
Urządzenia • Urządzenia nadawcze i odbiorcze 
Urządzenia • Urządzenia nawadniające i odwadniające 
Urządzenia • Urządzenia nawigacyjne i kontrolne [statki i konstrukcje morskie] 
Urządzenia • Urządzenia ogrzewcze domowe. handlowe i przemysłowe 
Urządzenia • Urządzenia pamięci magnetycznej 
Urządzenia • Urządzenia pamięci optycznej 
Urządzenia • Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji 
Urządzenia • Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji. Zagadnienia ogólne 
Urządzenia • Urządzenia pomiarowe specjalne dla telekomunikacji 
Urządzenia • Urządzenia służące do napraw [pojazdy drogowe) 
Urządzenia • Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze [pojazdy drogowe) 
Urządzenia • Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne 
Urządzenia • Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne 
Urządzenia • Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne 
Urządzenia • Urządzenia trakcji elektrycznej 
Urządzenia • Urządzenia transportu bliskiego 
Urządzenia • Urządzenia transportu bliskiego ciągłego 
Urządzenia • Urządzenia transportu bliskiego ciągłego. Zagadnienia ogólne 
Urządzenia • Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo) 
Urządzenia • Urządzenia wiertnicze dla przemysłu naftowego 
Urządzenia • Urządzenia wskazujące i kontrolne [pojazdy drogowe] 
Urządzenia • Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich 
Urządzenia • Urządzenia załadunkowe i przeładunkowe [budowa statków i konstrukcje morskie) 
Urządzenia • Usługi ochroniarskie, procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe. materiały i wyposażenie odporne 

Urządzenia 
Urządzenia 
Urządzenia 
Urządzenia 
Urządzenia 
Urządzenia 

na włamania, materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne. skarbce itp. 
• Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne 
• Wyposażenie i urządzenia dla łowiectwa 
• Wyposażenie i urządzenia dla pszczelarstwa 
• Zawory bezpieczeństwa. urządzenia z przeponą bezpieczeństwa itp. 
• Zespoły i elementy oraz urządzenia ratunkowe [małe jednostki pływające] 
• Zespoły obrabiarkowe i inne urządzenia 



35.240.30 
01.080.20 
97.190 
35.020 
03.080.10 
31.240 
53.020.30 
31.220 
33.120 
33.040.35 
33.080 
33.030 
03.080.30 
03.080.99 
03 
01.040.03 
03.080 
03.080.30 
03.080.20 
33.030 
13.310 

03.240 
03.080.1 o 
33.030 
03.080.01 
03.220.20 
03.220.30 
03.220.50 
03.220.40 
13.030.40 
13.060 30 
23.100.60 
91.100.50 
55.040 
55.200 
83.140.50 
21.140 
23.040.80 
13.340.10 
97.100 
83.040.30 
71.100.80 
13.080.99 
91.040.1 o 
01.110 
43.080.99 
43.080 
43.080.01 
97.120 
29.260.10 
59.120.40 
55.180.40 
97 
01.040.97 
65.080 
11.1 oo 
45.060.20 
25.120.20 
77.140.60 
59.140.35 
13.220.10 
21.120.99 
59.120.20 
59.120.20 
43.040.50 
21.240 
21.120.1 o 
21.120 
21.120.01 
35.11 o 
91.140.70 
91.100.10 
35.100.70 
35.100 10 
35.100.20 
35.100.60 
35.100.50 
35.100.30 
35.100.40 
03.100.40 
29.260.99 
29.260 

Urządzenia • Znormalizowany uogólniony język znaków (SGML), urządzenia do automatycznego tłumaczenia itp. 
Urządzeniach • Symbole graficzne stosowane na urządzeniach 
Urządzeniach • Wymagania w zakresie bezpieczeństwa dzieci przy innych urządzeniach domowych 
Urządzeń • Aspekty ogólne dotyczące urządzeń IT 
Urządzeń • Konserwacja urządzeń. czyszczenie itp. 
Urządzeń • Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych 
Urządzeń • Osprzęt do urządzeń dżwigowych 
Urządzeń • Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych 
Urządzeń • Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych 

Warunkach 

Usług • Publiczne komutowane sieci telefoniczne (PSTN), prywatne sieci telekomunikacyjne (PTN) i prywatne zintegrowane sieci usług (PISN) 
Usług • Sieć cyfrowa z integracją usług (ISDN) 
Usług • Usługi dodatkowe, aspekty usług [telekomunikacja] 
Usługi • Hotele. restauracje, myjnie, pralnie, przeprowadzki, usługi pogrzebowe itp. 
Usługi • Inne usługi 
Usługi • Socjologia. Usługi. Organizacja i zarządzanie. Administracja. Transport 
Usługi • Socjologia. Usługi. Organizacja i zarządzanie. Administracja. Transport (Słownictwo) 
Usługi • Usługi 
Usługi • Usługi dla konsumentów 
Usługi • Usługi dla przedsiębiorstw 
Usługi • Usługi dodatkowe, aspekty usług [telekomunikacja] 
Usługi • Usługi ochroniarskie, procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe, materiały i wyposażenie odporne na włamania, 

materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 
Usługi • Usługi pocztowe 
Usługi • Usługi przemysłowe 
Usługi • Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania 
Usługi • Usługi. Zagadnienia ogólne 
Usługi • Usługi z zastosowaniem transportu drogowego 
Usługi • Usługi z zastosowaniem transportu kolejowego 
Usługi • Usługi z zastosowaniem transportu powietrznego 
Usługi • Usługi z zastosowaniem transportu wodnego 
Usuwania • Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania 
Usuwanie • Usuwanie i oczyszczanie ścieków 
Uszczelki • Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów 
Uszczelniające • Lepiszcza. Materiały uszczelniające 
Uszczelniające • Obwoluty, papier, taśmy, folie metalowe. sznurki, wkładki uszczelniające, wkładki amortyzujące itp. 
Uszczelniania • Maszyny do etykietowania, cechowania, znakowania, napełniania, uszczelniania itp. 
Uszczelnienia • Uszczelnienia [wyroby z gumy i tworzyw sztucznych] 
Uszczelnienia • Uszczelnienia, dławnice 
Uszczelnienia • Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich 
Utrzymywania • Odzież ognioszczelna. osobiste urządzenia do utrzymywania się na wodzie (kamizelki ratunkowe) 
Utrzymywania • Urządzenia do utrzymywania określonej temperatury w pomieszczeniach itp. 
Utwardzacze • Napełniacze. wypełniacze, utwardzacze. pigmenty, plastyfikatory itp. 
Uzdatniania • Chemikalia do uzdatniania wody 
Użycia • Aspekty rolnicze dotyczące gleby i ponownego użycia materiałów glebowych 
Użyteczności • Budynki uży1eczności publicznej 
Użytkowania • Zasady opracowywania instrukcji uży1kowania, instrukcji obsługi, wymagań technicznych wyrobu itp. 
Użytkowe • Inne pojazdy uży1kowe 
Użytkowe • Pojazdy uży1kowe 
Użytkowe • Pojazdy uży1kowe. Zagadnienia ogólne 
Użytku • Aparatura sterownicza do uży1ku domowego 
Użytku • Instalacje elektryczne do uży1ku zewnętrznego 
Użytku • Maszyny dziewiarskie do uży1ku domowego 
Użytku • Opakowania nadające się do wielokrotnego uży1ku 
Użytku • Sprzęt do uży1ku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport 
Użytku • Sprzęt do uży1ku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo) 
Użyżniające • Substancje użyżniające i środki pielęgnacji roślin 
Vitro • Toksykologia, biokompatybilność, ocena biologiczna, systemy do diagnostyki in-vitro. kontrola dopingowa, analiza krwi, moczu itp. 
Wagony • Wagony cysterny 
Walcowania • Urządzenia do walcowania, wytłaczania i ciągnienia 
Walcówka • Pręty i walcówka stalowa 
Walizki • Kufry, walizki, teczki, portmonetki, portfele. obroże itp. wykonywane z materiałów innych niż skóra 
Walka • Walka z pożarem [ochrona przed pożarem] 
Wałów • Inne normy dotyczące walów i sprzęgieł 
Wały • Cewki stożkowe i cylindryczne, wały itp do materiałów tekstylnych 
Wały • Maszyny i wyposażenie do nawijania, motania. snucia, klejenia. nawijania przędzy na wały itp. 
Wały • Sprzęgła, skrzynie biegów, układy kierownicze ze wspomaganiem. wały Cardana. mechanizmy różnicowe, kola, obręcze itp. 
Wały • Tłoki, pierścienie tłokowe, wały korbowe itp. do zastosowań ogólnotechnicznych 
Wały • Wały 
Waty • Wały i sprzęgła 
Wały • Wały i sprzęgła Zagadnienia ogólne 
WAN • Lokalne sieci komputerowe (LAN), miejskie sieci komputerowe (MAN), rozlegle sieci komputerowe (WAN). itp. 
Wanny • Bidety, zlewozmywaki kuchenne, wanny, zsypy na odpady itp. 
Wapno • Cement. Gips. Wapno. Zaprawa 
Warstwa • Warstwa aplikacyjna [OSI] 
Warstwa • Warstwa fizyczna [OSI] 
Warstwa • Warstwa łącza transmisji danych [OSI] 
Warstwa • Warstwa prezentacji danych [OSI] 
Warstwa • Warstwa sesji [OSI] 
Warstwa • Warstwa sieciowa [OSI] 
Warstwa • Warstwa transportu [OSI] 
Wartości • Zarządzanie pracami projektowymi. analiza wartości itp. [organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami] 
Warunkach • Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach 
Warunkach • Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach 
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Warunkach • Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach. Zagadnienia ogólne 
Warunki • Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne 
Warzywa • Owoce i warzywa suszone. konserwowe i zamrażane 
Warzywa • Owoce. Warzywa 
Warzywa • Owoce. warzywa i ich przetwory. Zagadnienia ogólne 
Warzywa • Warzywa i przetwory warzywne 
Warzywne • Warzywa i przetwory warzywne 
Wentylacji • Urządzenia do wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia [górnictwo] 
Wentylacyjne • Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
Wentylacyjne • Kanały wentylacyjne 
Wentylacyjne • Okrętowe instalacje wentylacyjne. klimatyzacyjne i grzewcze 
Wentylatory • Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne 
Wentyle • Dętki i wentyle 
Weterynaria • Weterynaria 
Weterynarii • Sprzęt specjalny dla weterynarii 
Wewnątrznaczyniowe • Opakowania na krew i cewniki wewnątrznaczyniowe 
Wewnętrzna • Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków 
Wewnętrzna • Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków. Zagadnienia ogólne 
Wewnętrzne • Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne) 
Wewnętrzne • Oświetlenie wewnętrzne 
Wewnętrznej • Inne materiały dotyczące ochrony wewnętrznej i zewnętrznej budynków 
Węgiel • Węgiel 
Węglowe • Materiały węglowe [technologia tekstylna i skórzana] 
Węglowe • Produkty węglowe. koks. torf. drewno itp. 
Węglowodorów • Fluorowcopochodne węglowodorów 
Węglowodory • Węglowodory alifatyczne 
Węglowodory • Węglowodory aromatyczne 
Węże • Węże [wyroby z gumy i tworzyw sztucznych] 
Węże • Węże do ogólnego zastosowania 
Whitwortha • Gwinty Whitwortha 
Wiadra • Pojemniki, głównie do transportu płynów, w tym również beczki. wiadra i duże puszki, stosowane do transportu drogą morską itp. 
Wiatrowych • Systemy turbin wiatrowych i inne alternatywne żródla energii 
Wideo • Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne 
Wideo • Kodowanie informacji audio, wideo. multimedialnych i hipermedialnych, informatyczne techniki zabezpieczeń. szyfrowanie, kodowanie 

kreskowe itp. 
Wideo • Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne 
Wideo • Systemy wideo 
Wideo • Technika audio. wideo i audiowizualna 
Wideo • Telekomunikacja. Technika audio i wideo 
Wideo • Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo) 
Widłowe • Wózki podnośnikowe widiowe. platformy przesuwne itp. 
Widowiskowe • Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne 
Wielkości • Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych 
Wielkości • Wielkości i jednostki 
Wielokarby • Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe. wielowypusty i wielokarby 
Wielokrotne • Inne urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne 
Wielokrotne • Przędze wielokrotne. przędze teksturowane. nici 
Wielokrotne • Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne 
Wielokrotne • Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne 
Wielokrotnego • Opakowania nadające się do wielokrotnego użytku 
Wielowarstwowe • Aplikacje wielowarstwowe [OSI) 
Wielowypusty • Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe. wielowypusty i wielokarby 
Wiercenia • Poszukiwania, odkrywki, roboty przygotowawcze, wyrobiska złóż naturalnych. wiercenia, konstrukcje kopalniane. prace górnicze. 

przetwórstwo minerałów itp. 
Wiercenia • Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku 
Wiertarki • Wiertarki 
Wiertła • Wiertla, pogłębiacze stożkowe, rozwiertaki 
Wiertnicze • Urządzenia wiertnicze dla przemysłu naftowego 
Wiertniczych • Sprzęt do prac poszukiwawczych. wiertniczych i eksploatacji 
Wieżowe • Żurawie samojezdne, żurawie wieżowe. suwnice pomostowe itp. 
Win • Maszyny do uprawy winorośli oraz urządzenia do wytwarzania win 
Winorośli • Maszyny do uprawy winorośli oraz urządzenia do wytwarzania win 
Wiórowe • Płyty wiórowe i pilśniowe 
Wirujące • Maszyny wirujące 
Wirujące • Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne 
Wirujących • Inne normy dotyczące maszyn wirujących 
Wirujących • Podzespoły maszyn wirujących 
Wkładki • Obwoluty, papier. taśmy, folie metalowe, sznurki, wkładki uszczelniające. wkładki amortyzujące itp. 
Wkrętaki • Klucze. wkrętaki, szczypce. obcęgi, młotki itp 
Wkręty • śruby, wkręty, śruby dwustronne 
Wkręty • Śruby, wkręty, śruby dwustronne [lotnictwo i kosmonautyka) 
Włamania • Usługi ochroniarskie, procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe, materiały i wyposażenie odporne na włamania, 

materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 
Włamaniem • Ochrona przed włamaniem 
Własność • Patenty. Własność intelektualna 
Właściwości • Badanie biologicznych właściwości wody 
Właściwości • Badanie fizycznych właściwości wody 
Właściwości • Biologiczne właściwości gleby 
Właściwości • Fizyczne właściwości gleby 
Właściwości • Geotechniczne właściwości gleby 
Właściwości • Hydrologiczne właściwości gleby 
Właściwości • Właściwości powierzchni 
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Wspomaganiem 

Właściwościach • Stale o specjalnych właściwościach magnetycznych 
Włazy • Systemy ostrzegania i kontroli ruchu drogowego, urządzenia i instalacje (kontrola prędkości, instalacje sygnalizacyjne ruchu, czytniki 

toru pojazdu, znakownice nawierzchni, włazy itp.) 
Włosów • Suszarki do włosów, brzytwy, golarki, szczotki do zębów, przyrządy do masażu, urządzenia do oddziaływania na skórę 

promieniowaniem itp 
Włókien • Maszyny i wyposażenie do wytwarzania włókien i filamentów chemicznych oraz przygotowania wlókien do przędzenia 
Włókien • Mieszanki włókien 
Włókiennicza • Nakrycia głowy. Galanteria włókiennicza. Zapięcia 
Włókiennicze • Inne maszyny włókiennicze 
Włókiennicze • Maszyny włókiennicze 
Włókiennicze • Maszyny włókiennicze. Zagadnienia ogólne 
Włókiennicze • Materiały włókiennicze [lotnictwo i kosmonautyka] 
Włókiennicze • Materiały włókiennicze szklane 
Włókna • Inne włókna tekstylne 
Włókna • Włókna chemiczne 
Włókna • Włókna i kable [telekomunikacja] 
Włókna • Włókna mineralne i metalowe 
Włókna • Włókna naturalne 
Włókna • Włókna szklane i tkaniny powleczone [[lotnictwo i kosmonautyka] 
Włókna • Włókna tekstylne 
Włókna • Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne 
Włókniny • Włókniny, filce. koronki itp. 
Włókniste • Masy włókniste 
Włókniste • Wyroby cementowo-włókniste 
Wnętrz • Powietrze wnętrz (w pomieszczeniach) 
Wnętrz • Wykończenie wnętrz 
Woda • Woda do basenów, do hodowli ryb itp. 
Woda • Woda do celów przemysłowych 
Woda • Woda pitna 
Woda • Woda z zasobów naturalnych 
Wodą • Pojemniki na żywność oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z wodą pitną 
Wodę • Systemy odprowadzające wodę deszczową 
Wodna • Inżynieria lądowa i wodna 
Wodna • Inżynieria lądowa i wodna (Słownictwo) 
Wodna • Inżynieria lądowa i wodna. Zagadnienia ogólne 
Wodne • Elektrownie wodne 
Wodne • Mięczaki wodne i inne produkty morskie 
Wodne • Turbiny wodne 
Wodnego • Sprzęt i instalacje do kontroli transportu wodnego 
Wodnego • Usługi z zastosowaniem transportu wodnego 
Wodnej • Rysunek techniczny dotyczący inżynierii lądowej i wodnej 
Wodny • Transport wodny 
Wodnych • Budownictwo dróg wodnych i portów 
Wodnych • Grzałki do łóżek wodnych i koce elektryczne 
Wodnych • Łowienie ssaków i gadów morskich, zbieranie i hodowla mięczaków wodnych i innych produktów morskich, wyposażenie 

i urządzenia dla rybołówstwa i hodowli ryb itp. 
Wodnych • Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu 
Wodociągowe • Instalacje wodociągowe 
Wodomierze • Wodomierze w budynkach 
Wodór • Powietrze sprężone i wodór 
Wody • Badanie biologicznych właściwości wody 
Wody • Badanie fizycznych właściwości wody 
Wody • Badanie wody. Zagadnienia ogólne 
Wody • Chemikalia do uzdatniania wody 
Wody • Inne normy dotyczące jakości wody 
Wody • Jakość wody 
Wody • Jakość wody. Zagadnienia ogólne 
Wody • Mikrobiologia wody 
Wody • Soki i nektary, wody mineralne. lemoniady, piwo korzenne, napoje typu cola, itp. 
Wody • Systemy przesyłania wody zewnętrzne 
Wody • Wyposażenie systemu ogrzewania wody 
Wodzie • Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie 
Wodzie • Odzież ognioszczelna, osobiste urządzenia do utrzymywania się na wodzie (kamizelki ratunkowe) 
Wodzikowe • Mechanizmy korbowo-wodzikowe oraz ich części i elementy 
Wojskowa • Odzież wojskowa 
Wojskowa • Technika wojskowa. Logistyka. Dowodzenie 
Wojskowe • Bielizna osobista i nocna, ubiory z dzianin, ubiory wojskowe, wyroby pończosznicze itp. oraz ich etykietowanie i systemy kodowania 

rozmiarów 
Wojskowość • Wojskowość. Obronność 
Wojskowość • Wojskowość. Obronność (Słownictwo) 
Wolny • Czas wolny. Turystyka 
Wolnym • Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu 
Worki • Worki. Torby 
Wózki • Wózki inwalidzkie i laski 
Wózki • Wózki na zakupy stosowane w supermarketach 
Wózki • Wózki podnośnikowe widiowe, platformy przesuwne itp. 
Wózki • Wózki przemysłowe 
Wpływu • Ocena wpływu na środowisko 
Wpustowe • Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe, wielowypusty i wielokarby 
Wpusty • Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe. wielowypusty i wielokarby 
Wskazujące • Urządzenia wskazujące i kontrolne [pojazdy drogowe] 
Wspomagane • Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) 
Wspomaganiem • Sprzęgła. skrzynie biegów. układy kierownicze ze wspomaganiem. waty Cardana, mechanizmy różnicowe, koła. obręcze itp. 
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Współdziałanie • Współdziałanie systemów otwartych (OSI) [OSI] 
Współdziałanie • Współdziałanie systemów otwartych Zagadnienia ogólne [OSI] 
Współosiowe • Kable współosiowe. Falowody 
Wstępnie • Moduły montowane wstępnie [elektronika] 
Wstępnie • Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana 
Wstrząsów • Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka 
Wstrząsy • Drgania, wstrząsy i pomiary drgań 
Wszczepy • Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii 
Wtórne • Ogniwa i baterie wtórne kwasowe 
Wtórne • Ogniwa i baterie wtórne zasadowe 
Wtórnych • Odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie surowców wtórnych 
Wtyczki • Wtyczki. Gniazda. Łączniki [elektronika] 
Wtyczki • Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki 
Wtyczkowe • Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki 
Wtyki • Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki 
Wybarwień • Odporność wybarwień tekstyliów 
Wybuchami • Ochrona przed wybuchami 
Wybuchem • Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem 
Wybuchowe • Materiały wybuchowe. Pirotechnika 
Wyceny • Aspekty telekomunikacyjne wyceny i fakturowania rozmów (biling) 
Wycieraczek • Szklenie i systemy wycieraczek [pojazdy drogowe] 
Wydawnicza • Działalność wydawnicza 
Wydawnicza • Elektroniczna działalność wydawnicza 
Wydawnicza • Informacja. Działalność wydawnicza 
Wydawniczej • Zastosowanie IT w informacji, dokumentacji i działalności wydawniczej 
Wydobycie • Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego 
Wydobywania • Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku 
Wydobywczego • Konstrukcje na pełnym morzu. z wyjątkiem konstrukcji dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 

górnictwa dna morskiego 
Wykładziny • Parkiety, wykładziny drewniane, trzonki itp. 
Wykonywane • Kufry, walizki, teczki, portmonetki, portfele, obroże itp. wykonywane z materiałów innych niż skóra 
Wykończania • Wyposażenie do barwienia i wykończania [maszyny wlokiennicze] 
Wykończenie • Wykończenie wnętrz 
Wykopy • Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne 
Wykorzystanie • Odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie surowców wtórnych 
Wykorzystywanie • Pozyskiwanie i ponowne wykorzystywanie surowców papierniczych 
Wykresach • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Wykresach • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
Wykresy • Schematy elektryczne i wykresy 
Wykresy • Szeregi napięć, ogólna terminologia elektryczna, dokumentacja elektryczna, tablice elektryczne, diagramy i wykresy, bezpieczeństwo, 

badanie zagrożenia pożarowego itp. 
Wykrywania • System nadzorujący, kontroli i wykrywania danych (SCADA) 
Wylotu • Układy doładowywania i wylotu [pojazdy drogowe] 
Wyładowcze • Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze 
Wymagania • Wymagania eksploatacyjne dla wyrobów niebezpiecznych, ich obsługa, przechowywanie, transport. oznaczanie, etykietowanie itp. 
Wymagania • Wymagania w zakresie bezpieczeństwa dzieci przy innych urządzeniach domowych 
Wymagań • Zasady opracowywania instrukcji użytkowania, instrukcji obsługi, wymagań technicznych wyrobu itp. 
Wymiana • Elektroniczna wymiana danych (EDI) 
Wymiany • Zestawy znaków kodowych do wymiany informacji bibliograficznych 
Wymiary • Wymiary i gatunki wyrobów z metali nieżelaznych 
Wymiary • Wymiary i gatunki wyrobów z żeliwa i stali 
Wymienniki • Kotły i wymienniki ciepła 
Wymienniki • Wymienniki ciepła [przemysł chemiczny] 
Wypadkami • Poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa i wyposażenie zabezpieczające przed wypadkami 
Wypadki • Wypadki i klęski żywiołowe 
Wypełniacze • Napełniacze. wypełniacze, utwardzacze. pigmenty, plastyfikatory itp. 
Wypełniacze • Pigmenty i wypełniacze 
Wyposażenia • Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia 
Wyposażenia • Elementy wyposażenia elektrycznego 
Wyposażenia • Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne 
Wyposażenia • Inne elementy wyposażenia elektrycznego 
Wyposażenie • Budynki inwentarskie, ich wyposażenie oraz instalacje 
Wyposażenie • Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne 
Wyposażenie • Inne wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego 
Wyposażenie • Inne wyposażenie dla radiokomunikacji 
Wyposażenie • Inne wyposażenie dla systemów telekomunikacyjnych 
Wyposażenie • Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych 
Wyposażenie • Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach 
Wyposażenie • Inne wyposażenie kuchenne 
Wyposażenie • Inne wyposażenie sklepu 
Wyposażenie • Inne wyposażenie światłowodowe 
Wyposażenie • Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania 
Wyposażenie • Lampy i ich wyposażenie 
Wyposażenie • Łowienie ssaków i gadów morskich, zbieranie i hodowla mięczaków wodnych i innych produktów morskich, wyposażenie 

i urządzenia dla rybołówstwa i hodowli ryb itp. 
Wyposażenie • Maszyny do pisania, urządzenia do dyktowania, maszyny do adresowania, maszyny do otwierania listów, maszyny do składania 

listów, maszyny frankujące. taśmy oraz inne wyposażenie maszyn itp. 
Wyposażenie • Maszyny do szycia i pozostałe wyposażenie dla przemysłu odzieżowego 
Wyposażenie • Maszyny i wyposażenie do nawijania, motania. snucia, klejenia. nawijania przędzy na waty itp. 
Wyposażenie • Maszyny i wyposażenie do przewijania 
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59 .120 .1 O Wyposażenie • Maszyny i wyposażenie do wytwarzania włókien i filamentów chemicznych oraz przygotowania włókien do przędzenia 
Materiały, zespoły oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów szynowych 45.060 Wyposażenie • 

97.180 Wyposażenie • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 
elektryczne do zwalczania owadów, zapalarki, zapałki, spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp. 
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Wyposażenie • Odpowiednie wyposażenie (odpady] 
Wyposażenie • Poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa i wyposażenie zabezpieczające przed wypadkami 
Wyposażenie • Rzeżnie i ich odpowiednie wyposażenie 
Wyposażenie • Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu 
Wyposażenie • Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych 
Wyposażenie • Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne 
Wyposażenie • Systemy przekazywania danych i informacji oraz wyposażenie naziemne do przeprowadzenia startu rakiet 
Wyposażenie • Technika informatyczna. Wyposażenie biurowe 
Wyposażenie • Technika informatyczna. Wyposażenie biurowe (Słownictwo) 
Wyposażenie • Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego 
Wyposażenie • Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich 
Wyposażenie • Usługi ochroniarskie, procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe, materiały i wyposażenie odporne 

Wyposażenie 
Wyposażenie 

Wyposażenie 
Wyposażenie 
Wyposażenie 
Wyposażenie 
Wyposażenie 
Wyposażenie 

Wyposażenie 

na włamania, materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 
• Wyposażenie alpinistyczne, do gry w piłkę nożną, tenisa, pływania, nurkowania itp 
• Wyposażenie dla przemysłu farmaceutycznego 
• Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego 
• Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne 
• Wyposażenie dla teleksu, teletekstu, telefaksu 
• Wyposażenie do barwienia i wykończania [maszyny wlokiennicze] 
• Wyposażenie do gry w hokeja na lodzie 
• Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej 
• Wyposażenie do sprzątania ulic, pojemniki na odpady, wyposażenie do spalania odpadów i ich prasowania, wyposażenie 

do hałdowania odpadów, miejsca na wysypiska śmieci itp. 
Wyposażenie • Wyposażenie do transportu towarów [lotnictwo i kosmonautyka] 
Wyposażenie • Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach 
Wyposażenie • Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach. Zagadnienia ogólne 
Wyposażenie • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne [pojazdy drogowe] 
Wyposażenie • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli [pojazdy drogowe] 
Wyposażenie • Wyposażenie i sprzęt medyczny 
Wyposażenie • Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne 
Wyposażenie • Wyposażenie i urządzenia dla łowiectwa 
Wyposażenie • Wyposażenie i urządzenia dla pszczelarstwa 
Wyposażenie • Wyposażenie kolei linowych 
Wyposażenie • Wyposażenie kuchni 
Wyposażenie • Wyposażenie kuchni. Zagadnienia ogólne 
Wyposażenie • Wyposażenie pasażerskie i kabin [lotnictwo i kosmonautyka] 
Wyposażenie • Wyposażenie placów do zabaw i gier 
Wyposażenie • Wyposażenie sklepu 
Wyposażenie • Wyposażenie sklepu. Zagadnienia ogólne 
Wyposażenie • Wyposażenie sterownicze dla elektrowni 
Wyposażenie • Wyposażenie systemu ogrzewania wody 
Wyposażenie • Wyposażenie szpitalne 
Wyposażenie • Wyposażenie telefoniczne 
Wyposażenie • Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego 
Wyprawione • Skóry wyprawione zwykle i futerkowe 
Wyprawionych • Maszyny i urządzenia do produkcji skór wyprawionych zwykłych i futerkowych 
Wyrobami • Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi 
Wyrobiska • Poszukiwania, odkrywki, roboty przygotowawcze, wyrobiska złóż naturalnych, wiercenia, konstrukcje kopalniane, prace górnicze, 

przetwórstwo minerałów itp. 
Wyrobów • Dystrybucja biletów, żywności, napojów, wyrobów tytoniowych itp. 
Wyrobów • Materiały i sprzęt do tworzenia wyrobów sztuki i rzemiosła 
Wyrobów • Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne 
Wyrobów • Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) 
Wyrobów • Wymagania eksploatacyjne dla wyrobów niebezpiecznych, ich obsługa, przechowywanie, transport, oznaczanie, etykietowanie itp. 
Wyrobów • Wymiary i gatunki wyrobów z metali nieżelaznych 
Wyrobów • Wymiary i gatunki wyrobów z żeliwa i stali 
Wyrobów • Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów 
Wyrobu • Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności 
Wyrobu • Cykle życia wyrobu 
Wyrobu • Dokumentacja techniczna wyrobu 
Wyrobu • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
01.080.30 Wyrobu • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej 

dokumentacji technicznej wyrobu 
01.080.50 Wyrobu • Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i techniki informatycznej oraz podobnej dokumentacji 
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61.020 Wyroby • 
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technicznej wyrobu 
Zasady opracowywania instrukcji użytkowania, instrukcji obsługi, wymagań technicznych wyrobu itp. 
Betony i wyroby betonowe 
Bielizna osobista i nocna, ubiory z dzianin, ubiory wojskowe, wyroby pończosznicze itp. oraz ich etykietowanie i systemy kodowania 
rozmiarów 
Cukier i wyroby cukiernicze 
Cukier. Wyroby cukiernicze. Skrobia 
Inne wyroby przemysłu chemicznego 
Inne wyroby przemysłu tekstylnego 
Inne wyroby z gumy i tworzyw sz1ucznych 
Inne wyroby z metali nieżelaznych 
Inne wyroby z żeliwa i stali 
Korek i wyroby z korka 1283 
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Wyroby • Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi 
Wyroby • Materiały mineralne i wyroby 
Wyroby • Melasa, słodycze, wyroby cukiernicze, miód itp. 
Wyroby • Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp . 
Wyroby • Płaskie wyroby tekstylne 
Wyroby • Płaskie wyroby tekstylne powlekane 
Wyroby • Pojemniki na żywność oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z wodą pitną 
Wyroby • Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego 
Wyroby • Wyroby budowlane ceramiczne i terakota 
Wyroby • Wyroby cementowo-włókniste 
Wyroby • Wyroby ceramiczne 
Wyroby • Wyroby i półwyroby płaskie stalowe 
Wyroby • Wyroby przemysłu chemicznego 
Wyroby • Wyroby przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne 
Wyroby • Wyroby przemysłu tekstylnego 
Wyroby • Wyroby sanitarne ceramiczne 
Wyroby • Wyroby stalowe dla konstrukcji lotniczych 
Wyroby • Wyroby szklane 
Wyroby • Wyroby sztuki i rzemiosła 
Wyroby • Wyroby z aluminium 
Wyroby • Wyroby ze skóry 
Wyroby • Wyroby ze stopów metali nieżelaznych 
Wyroby • Wyroby ze stopów metali nieżelaznych dla konstrukcji lotniczych 
Wyroby • Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 
Wyroby • Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne 
Wyroby • Wyroby z kadmu i kobaltu 
Wyroby • Wyroby z magnezu 
Wyroby • Wyroby z metali nieżelaznych 
Wyroby • Wyroby z metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne 
Wyroby • Wyroby z miedzi 
Wyroby • Wyroby z niklu i chromu 
Wyroby • Wyroby z ołowiu, cynku i cyny 
Wyroby • Wyroby z papieru 
Wyroby • Wyroby z tytanu 
Wyroby • Wyroby z żeliwa i stali 
Wyroby • Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne 
Wyroby • Ziarno zbóż, kukurydzy, mąka, wyroby piekarskie itp. 
Wysokojakościowe • Stale wysokojakościowe 
Wysokonapięciowa • Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa 
Wysypiska • Wyposażenie do sprzątania ulic, pojemniki na odpady, wyposażenie do spalania odpadów i ich prasowania, wyposażenie 

do hałdowania odpadów, miejsca na wysypiska śmieci itp. 
Wyświetlacze • Wyświetlacze elektroniczne 
Wytaczarki • Wytaczarki i frezarki 
Wytłaczania • Urządzenia do walcowania, wytłaczania i ciągnienia 
Wytwarzające • Zestawy wytwarzające energię 
Wytwarzania • Maszyny do uprawy winorośli oraz urządzenia do wytwarzania win 
Wytwarzania • Maszyny i wyposażenie do wytwarzania włókien i filamentów chemicznych oraz przygotowania włókien do przędzenia 
Wytwarzanie • Wytwarzanie energii elektrycznej 
Wytwórnie • Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego 
Wyważanie • Wyważanie i wyważarki 
Wyważarki • Wyważanie i wyważarki 
Wzbogacania • Urządzenia do mielenia, sortowania, rozdzielania, wzbogacania, zagęszczania itp. [górnictwo] 
Wzdłużne • Strugarki wzdłużne 
Wzmacniacze • Wzmacniacze 
Wzmacniacze • Wzmacniacze optyczne 
Wzmacniające • Materiały wzmacniające do tworzyw sztucznych 
Wzmacniania • Inne materiały do wzmacniania kompozytów 
Wzmacniania • Materiały do wzmacniania kompozytów 
Wzmacniania • Materiały do wzmacniania kompozytów. Zagadnienia ogólne 
Wzmocnione • Tworzywa sztuczne wzmocnione 
Wzorce • Zagadnienia ogólne dotyczące przyrządów pomiarowych, szeregi liczb normalnych, wzorce miar, aspekty ogólne dotyczące materiałów 

wzorcowych itp. 
Wzorcowe • Materiały wzorcowe 
Wzorcowych • Zagadnienia ogólne dotyczące przyrządów pomiarowych, szeregi liczb normalnych, wzorce miar, aspekty ogólne dotyczące 

materiałów wzorcowych itp. 
Zabaw • Place do zabaw i gier 
Zabaw • Wyposażenie placów do zabaw i gier 
Zabawek • Bezpieczeństwo zabawek 
Zabawki • Zabawki 
Zabezpieczające • Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym 
Zabezpieczające • Podkładki, elementy zabezpieczające [ogólnego zastosowania] 
Zabezpieczające • Podkładki i inne elementy zabezpieczające [lotnictwo i kosmonautyka] 
Zabezpieczające • Poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa i wyposażenie zabezpieczające przed wypadkami 
Zabezpieczenia • Usługi ochroniarskie, procedury ochrony, urządzenia przeciwwłamaniowe alarmowe, materiały i wyposażenie odporne 

na włamania, materiały i sprzęt kuloodporny, zabezpieczenia antywłamaniowe dla pojazdów, kasy pancerne, skarbce itp. 
Zabezpieczenie • Zabezpieczenie dróg 
Zabezpieczeń • Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych, informatyczne techniki zabezpieczeń, szyfrowanie, 

kodowanie kreskowe itp. 
Zaciski • Zaciski i klamry 
Zagęszczania • Urządzenia do mielenia, sortowania, rozdzielania, wzbogacania, zagęszczania itp. [górnictwo] 
Zagęszczone • Mleko w proszku, skondensowane i zagęszczone 
Zagrożenia • Ewakuacja w przypadku zagrożenia w budynkach 
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Zagrożenia • Systemy ewakuacji i kontroli w przypadku zagrożenia 
Zagrożenia • Szeregi napięć, ogólna terminologia elektryczna, dokumentacja elektryczna. tablice elektryczne. diagramy i wykresy, 

bezpieczeństwo. badanie zagrożenia pożarowego itp. 
Zagrożonych • Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem 
Zakładu • Planowanie i obsługa zakładu, projektowanie procesów technologicznych i kierowanie nimi. produkcja i przetwarzanie. środki 

bezpieczeństwa itp. [przemysł chemiczny] 
Zakłócenia • Zakłócenia radioelektryczne 
Zakupy • Wózki na zakupy stosowane w supermarketach 
Zakupy • Zakupy. Dostawa. Logistyka 
Załadowcze • Samochody-cysterny i przedziały załadowcze 
Załadunkowe • Urządzenia załadunkowe i przeładunkowe [budowa statków i konstrukcje morskie] 
Zamarzaniu • Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu 
Zamki • Krawaty, rękawiczki, szaliki, chustki do nosa, paski, klamry, guziki, zamki błyskawiczne, sprzączki, parasolki itp. 
Zamki • Zamki, brzęczyki, dzwonki, śruby, okucia drzwi i okien itp. 
Zamknięcia • Male pojemniki do cieczy i ich zamknięcia 
Zamknięta • Aparatura łączeniowa i sterownicza zamknięta 
Zamknięte • Pręty i profile zamknięte 
Zamkniętych • Przepływy w przewodach zamkniętych 
Zamkniętych • Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych 
Zamrażane • Owoce i warzywa suszone. konserwowe i zamrażane 
Zanieczyszczenia • Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów 
Zanieczyszczenie • Zanieczyszczenie, erozja, degradacja itp. 
Zanieczyszczenie • Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona 
Zanieczyszczeń • Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona 
Zapalarki • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów. mopy, urządzenia 

elektryczne do zwalczania owadów, zapalarki, zapałki, spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp. 
Zapalność • Zapalność. palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów 
Zapałki • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 

elektryczne do zwalczania owadów. zapalarki, zapałki. spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp. 
Zapewnienie • Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości 
Zapięcia • Nakrycia głowy. Galanteria włókiennicza. Zapięcia 
Zapłonowe • Układy zapłonowe i rozruszniki 
Zaprawa • Cement. Gips. Wapno. Zaprawa 
Zaprawy • Rusztowania, mieszarki betonu i zaprawy, maszyny do budowy dróg itp. 
Zarządzania • Inne normy dotyczące organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami 
Zarządzania • Systemy zarządzania środowiskowego (EMS), certy1ikacja i audi! 
Zarządzanie • Aspekty prawne i zarządzanie ryzykiem [organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami] 
Zarządzanie • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami 
Zarządzanie • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne 
Zarządzanie • Produkcja. Zarządzanie produkcją 
Zarządzanie • Socjologia. Usługi. Organizacja i zarządzanie. Administracja. Transport 
Zarządzanie • Socjologia. Usługi. Organizacja i zarządzanie. Administracja. Transport (Słownictwo) 
Zarządzanie • Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości 
Zarządzanie • Zarządzanie pracami projektowymi, analiza wartości itp. [organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami] 
Zarządzanie • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym 
Zarządzanie • Zarządzanie środowiskowe 
Zarządzanie • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Zasadowe • Ogniwa i baterie w1órne zasadowe 
Zasady • Normalizacja. Zasady ogólne 
Zasady • Terminologia (zasady i koordynacja) 
Zasady • Zasady 
Zasady • Zasady opracowywania instrukcji użytkowania, instrukcji obsługi, wymagań technicznych wyrobu itp. 
Zasilania • Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane żródla zasilania 
Zasilania • Systemy zasilania elektrycznego w budynkach 
Zasilania • Układy zasilania szyn [elektrotechnika] 
Zasilanie • Liczniki energii elektrycznej w budynkach, awaryjne zasilanie elektryczne itp. 
Zasobami • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Zasobów • Woda z zasobów naturalnych 
Zastosowania • Kontenery ogólnego zastosowania 
Zastosowania • Palety ogólnego zastosowania 
Zastosowania • Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania 
Zastosowania • Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo) 
Zastosowania • Rury z metali nieżelaznych określonego zastosowania 
Zastosowania • Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania 
Zastosowania • Węże do ogólnego zastosowania 
Zastosowania • Zastosowania obrazowania dokumentu 
Zastosowania • Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania 
Zastosowania • Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo) 
Zastosowanie • Zastosowanie IT w bankowości 
Zastosowanie • Zastosowanie IT w informacji, dokumentacji i działalności wydawniczej 
Zastosowanie • Zastosowanie IT w innych dziedzinach 
Zastosowanie • Zastosowanie IT w nauce 
Zastosowanie • Zastosowanie IT w pracy biurowej 
Zastosowanie • Zastosowanie IT w przemyśle 
Zastosowanie • Zastosowanie IT w technice medycznej 
Zastosowanie • Zastosowanie IT w transporcie i handlu 
Zastosowanie • Zastosowanie kart w bankowości, handlu, telekomunikacji, transporcie itp. 
Zastosowanie • Zastosowanie metod statystycznych [jakość] 
Zastosowanie • Zastosowanie techniki informatycznej 
Zastosowanie • Zastosowanie techniki informatycznej. Zagadnienia ogólne 
Zastosowaniem • Usługi z zastosowaniem transportu drogowego 
Zastosowaniem • Usługi z zastosowaniem transportu kolejowego 
Zastosowaniem • Usługi z zastosowaniem transportu powietrznego 
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Zastosowaniem • Usługi z zastosowaniem transportu wodnego 
Zastosowaniu • Sprzęt medyczny monitorujący, termometry medyczne i materiały o podobnym zastosowaniu 
Zastosowań • Tłoki, pierścienie tłokowe, waty korbowe itp. do zastosowań ogólnotechnicznych 
Zasuwowe • Zawory zasuwowe 
Zatrudnienie • Praca. Zatrudnienie 
Zautomatyzowane • Zautomatyzowane systemy produkcyjne 
Zautomatyzowane • Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne 
Zautomatyzowanych • Inne normy dotyczące zautomatyzowanych systemów produkcyjnych 
Zawartości • Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie 
Zawartością • Kompletne opakowania transportowe z zawartością 
Zawiasy • Zawiasy, oczka i inne połączenia przegubowe 
Zawieszenia • Układy przenoszenia napędu. Zawieszenia 
Zawory • Inne zawory 
Zawory • Rury, łączniki i zawory z tworzyw sztucznych 
Zawory • Zawory 
Zawory • Zawory 
Zawory • Zawory bezpieczeństwa, urządzenia z przeponą bezpieczeństwa itp. 
Zawory • Zawory ciśnieniowe 
Zawory • Zawory kulowe i kurkowe 
Zawory • Zawory talerzowe o kadłubie kulistym 
Zawory • Zawory. Zagadnienia ogólne 
Zawory • Zawory zasuwowe 
Zawory • Zawory zwrotne 
Zbierania • Pojazdy do zbierania odpadów oraz układy i elementy pojazdów specjalnych 
Zbieranie • Łowienie ssaków i gadów morskich, zbieranie i hodowla mięczaków wodnych i innych produktów morskich, wyposażenie 

i urządzenia dla rybołówstwa i hodowli ryb itp. 
Zbiorniki • Stale na zbiorniki ciśnieniowe 
Zbiorniki • Zbiorniki ciśnieniowe, butle do gazów 
Zbiorniki • Zbiorniki ciśnieniowe parowe 
Zbiorniki • Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach 
Zbiorniki • Zbiorniki i zbiornikowce 
Zbiorniki • Zbiorniki kriogeniczne 
Zbiorniki • Zbiorniki state i cysterny 
Zbiornikowce • Zbiorniki i zbiornikowce 
Zbiorów • Maszyny do zbiorów 
Zboża • Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory 
Zbóż • Ziarno zbóż, kukurydzy, mąka, wyroby piekarskie itp. 
Zbrojenia • Stale do zbrojenia betonu 
Zdrowia • Baseny pływackie, instalacje termalne, solaria, boiska sportowe, ścieżki zdrowia itp. 
Zdrowia • Nauki medyczne i środki ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne 
Zdrowia • Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo 
Zdrowia • Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo) 
Zegarki • Zegarki 
Zegarmistrzostwo • Zegarmistrzostwo 
Zegarmistrzostwo • Zegarmistrzostwo. Zagadnienia ogólne 
Zegary • Zegary 
Zespołowe • Obrabiarki zespołowe 
Zespołowe • Obrabiarki zespołowe. Zagadnienia ogólne 
Zespołowych • Inne normy dotyczące obrabiarek zespołowych 
Zespoły • Materiały i zespoły dla kolejnictwa 
Zespoły • Materiały, zespoły oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów szynowych 
Zespoły • Sprzęgi do przyczepy i zespoły obrotnicy siodłowej do naczepy 
Zespoły • Transport pneumatyczny i jego zespoły 
Zespoły • Zespoły drzwiowe i ich komponenty, żaluzje, okiennice 
Zespoły • Zespoły i elementy [statki morskie] 
Zespoły • Zespoły i elementy [statki żeglugi śródlądowej] 
Zespoły • Zespoły i elementy oraz urządzenia ratunkowe [mate jednostki pływające] 
Zespoły • Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania 
Zespoły • Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo) 
Zespoły • Zespoły obrabiarkowe i inne urządzenia 
Zespoły • Zespoły torów [kolejnictwo] 
Zestawy • Zestawy wy1warzające energię 
Zestawy • Zestawy znaków i kodowanie informacji 
Zestawy • Zestawy znaków kodowych do wymiany informacji bibliograficznych 
Zewnętrzna • Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków 
Zewnętrzna • Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków. Zagadnienia ogólne 
Zewnętrzne • Konstrukcje zewnętrzne 
Zewnętrzne • Oświetlenie zewnętrzne budynków 
Zewnętrzne • Systemy kanalizacyjne zewnętrzne 
Zewnętrzne • Systemy przesyłania wody zewnętrzne 
Zewnętrznego • Instalacje elektryczne do uży1ku zewnętrznego 
Zewnętrznej • Inne materiały dotyczące ochrony wewnętrznej i zewnętrznej budynków 
Zewnętrznie • Obsady, podtrzymywacze itp. do materiału zewnętrznie nawijanego lub osadzanego 
Zębate • Przekładnie zębate 
Zębów • Suszarki do włosów, brzy1wy, golarki, szczotki do zębów, przyrządy do masażu, urządzenia do oddziaływania na skórę 

promieniowaniem itp. 
Zgodności • Certy1ikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności 
Zgrzewanie • Spawanie, zgrzewanie i lutowanie 
Zgrzewanie • Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne 
Ziarno • Ziarno zbóż, kukurydzy, mąka, wyroby piekarskie itp. 
Ziemne • Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne 
Ziemnego • Elementy rurociągów i rurociągi do ropy naftowej i gazu ziemnego 
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Ziemnego • Konstrukcje na pełnym morzu. z wyjątkiem konstrukcji dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz górnictwa 
dna morskiego 

Ziemnego • Urządzenia do przechowywania ropy naftowej i gazu ziemnego, sieci rozdzielcze. rurociągi, stacje paliw, urządzenia 
dystrybucyjne itp. 

Ziemnego • Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 
Ziemnego • Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego 
Ziemny • Gaz ziemny 
Ziemnych • Maszyny do robót ziemnych 
Zimowy • Zimowy sprzęt sportowy 
Zintegrowane • Publiczne komutowane sieci telefoniczne (PSTN). prywatne sieci telekomunikacyjne (PTN) i prywatne zintegrowane sieci usług 

(PISN) 
Zintegrowane • Synchronizacja, systemy kablowe, okablowanie zintegrowane, drogi dostępu i multipleksowanie 
Ziołowe • Herbaty ziołowe 
Ziołowe • Przyprawy ziołowe i korzenne 
Zjawisk • Akustyka i pomiary zjawisk akustycznych 
Zjawisk • Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych 
Zjawisk • Inne normy dotyczące optyki i pomiarów zjawisk optycznych 
Zjawisk • Optyka i pomiary zjawisk optycznych 
Zjawisk • Optyka i pomiary zjawisk optycznych. Zagadnienia ogólne 
Zjawisk • Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne 
Zjawiska • Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne 
Zjawiska • Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo) 
Zlewozmywaki • Bidety, zlewozmywaki kuchenne. wanny, zsypy na odpady itp 
Złącza • Kołnierze, złącza i połączenia 
Złącza • Przewody rurowe i złącza 
Złącza • Złącza spawane i spoiny 
Złącza • Złącza światłowodowe 
Złączne • Części złączne 
Złączne • Części złączne stosowane w chirurgii, protetyce i ortopedii 
Złączne • Części złączne stosowane w lotnictwie i kosmonautyce 
Złączne • Części złączne. Zagadnienia ogólne 
Złączne • Części złączne. Zagadnienia ogólne [lotnictwo i kosmonautyka] 
Złączne • Inne części złączne 
Złączne • Inne części złączne [lotnictwo i kosmonautyka] 
Złączy • Pozycje spawania, badania mechaniczne i nieniszczące złączy spawanych 
Złóż • Poszukiwania, odkrywki, roboty przygotowawcze. wyrobiska złóż naturalnych. wiercenia. konstrukcje kopalniane. prace górnicze, 

przetwórstwo minerałów itp. 
Zmienne • Kondensatory zmienne 
Zmienne • Potencjometry, rezystory zmienne 
Zmywarki • Zmywarki 
Znakowania • Maszyny do etykietowania. cechowania. znakowania, napełniania, uszczelniania itp. 
Znakowanie • Klasyfikacja, znakowanie. pobieranie próbek, analiza chemiczna itp. [surówka, żeliwo, stal] 
Znakowanie • Klasyfikacja, znakowanie, pobieranie próbek, analiza chemiczna itp. (żelazostopy] 
Znakowanie • Klasyfikacja, znakowanie, pobieranie próbek, analiza chemiczna itp. (metale nieżelazne] 
Znakownice • Systemy ostrzegania i kontroli ruchu drogowego, urządzenia i instalacje (kontrola prędkości, instalacje sygnalizacyjne ruchu, 

czytniki toru pojazdu, znakownice nawierzchni, włazy itp.) 
Znaków • Zestawy znaków i kodowanie informacji 
Znaków • Zestawy znaków kodowych do wymiany informacji bibliograficznych 
Znaków • Znormalizowany uogólniony język znaków (SGML), urządzenia do automatycznego tłumaczenia itp. 
Znormalizowane • Międzynarodowe znormalizowane profile [OSI] 
Znormalizowany • Znormalizowany uogólniony język znaków (SGML), urządzenia do automatycznego tłumaczenia itp. 
Zoologia • Biologia. Botanika. Zoologia 
Zsypy • Bidety, zlewozmywaki kuchenne. wanny, zsypy na odpady itp. 
Zużytych • Badanie pojazdów drogowych, odzyskiwanie surowców ze zużytych pojazdów drogowych 
Zwalczania • Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych. urządzenia do ładowania akumulatorów. mopy, urządzenia 

elektryczne do zwalczania owadów, zapalarki, zapałki, spinacze biurowe, długopisy, ołówki itp. 
Związki • Inne związki chemiczne nieorganiczne 
Związki • Inne związki chemiczne organiczne 
Związki • Związki chemiczne nieorganiczne 
Związki • Związki chemiczne nieorganiczne. Zagadnienia ogólne 
Związki • Związki chemiczne organiczne 
Związki • Związki chemiczne organiczne. Zagadnienia ogólne 
Związki • Związki organiczne zawierające azot 
Zwierząt Hodowla i chów zwierząt 
Zwierząt Mikrobiologia pasz dla zwierząt 
Zwierząt Nożyczki, wyposażenie akwarium, artykuły dla zwierząt domowych, urządzenia do ładowania akumulatorów, mopy, urządzenia 

elektryczne do zwalczania owadów, zapalarki, zapałki, spinacze biurowe. długopisy, ołówki itp. 
65.120 Zwierząt • Pasze dla zwierząt 
67.200.10 Zwierzęce • Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce 
67.120.99 Zwierzęcego • Inne produkty pochodzenia zwierzęcego 
67 .120 Zwierzęcego • Mięso, przetwory mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego 
67 .120.01 Zwierzęcego • Produkty pochodzenia zwierzęcego. Zagadnienia ogólne 
23.060.50 Zwrotne • Zawory zwrotne 
59.140.30 Zwykle • Skóry wyprawione zwykle i futerkowe 
59.140.40 Zwykłych • Maszyny i urządzenia do produkcji skór wyprawionych zwykłych i futerkowych 
13.040.40 Źródeł • Emisja ze źródeł stacjonarnych 
97.100.99 Źródła • Ogrzewacze stosujące inne źródła energii 
29.200 Źródła • Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania 
27 .180 Źródła • Systemy turbin wiatrowych i inne alternatywne żródla energii 
91.060.50 Żaluzje • Zespoły drzwiowe i ich komponenty, żaluzje, okiennice 
77.140.20 Żaroodporne • Stale stopowe. stale nierdzewne. stale odporne na korozję, żaroodporne itp. 
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Żarówki • Żarówki 
Żeglugi • Statki żeglugi śródlądowej 
Żelaza • Rudy żelaza 
Żelaza • Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne [lotnictwo i kosmonautyka] 
Żelazostopy • Żelazostopy 
Żelbetowe • Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
Żeliwa • Inne wyroby z żeliwa i stali 
Żeliwa • Odkuwki z żeliwa i stali 
Żeliwa • Odlewy z żeliwa i stali 
Żeliwa • Wymiary i gatunki wyrobów z żeliwa i stali 
Żeliwa • Wyroby z żeliwa i stali 
Żeliwa • Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne 
Żeliwa • Żeliwa 
Żeliwne • Rury stalowe i żeliwne [mechanika] 
Żeliwo • Surówka, żeliwo i stal 
Żeliwo • Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne 
Żurawie • Żurawie samojezdne, żurawie wieżowe, suwnice pomostowe itp. 
Życia • Cykle życia wyrobu 
Żywiołowe • Wypadki i klęski żywiołowe 
Żywności • Dodatki do żywności 
Żywności • Dystrybucja biletów, żywności, napojów, wyrobów tytoniowych itp. 
Żywności • Higiena żywności 
Żywności • Mikrobiologia żywności 
Żywności • Przyprawy. Dodatki do żywności 
Żywnościewych • Urządzenia do likwidacji odpadków żywnościowych 
Żywność 
Żywność 
Żywność 
Żywność 

Pojemniki na żywność oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z wodą pitną 
Sól, ocet, substancje konserwujące żywność itp. 
Żywność dla niemowląt 

• Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana 


