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A
aktuální current /ˈkʌrənt/
archimedova spirála Archimedes spiral /ˌɑːkɪˈmiːdiːz ˈspaɪrəl/
B
bezierova křivka Bezier curve /ˈbeɪziə(r) kɜː(r)v/
bod point /pɔɪnt/
C
cykloida cycloid /ˈsaɪk(ə)l/
čára line /laɪn/
čára přerušení break-out line /breɪk-aʊt laɪn/
čárkovaná dashed /dæʃt/
část kružnice part of the circle /pɑː(r)t əv ðiː ˈsɜː(r)k(ə)l/
čerchovaná chain /tʃeɪn/
číslo number /ˈnʌmbə(r)/
čtverec square /skweə(r)/
D
deskriptivní geometrie descriptive geometry /dɪˈskrɪptɪv dʒiːˈɒmətri/
dialogové okno dialog window /ˈdaɪəˌlɒɡ ˈwɪndəʊ/
díra hole /həʊl/
dokončit náčrt finish design /ˈfɪnɪʃ dɪˈzaɪn/
drsnost roughness /rʌf/
druh čáry type of line /taɪp əv laɪn/
E
editační příkaz edit prompt /ˈedɪt prɒmpt/
ekvidistanta offset /ˈɒfˌset/
elipsa ellipse /ɪˈlɪps/
epicykloida epicycloid /ˈepɪkˈsaɪˌkləʊn/
evolventa involute /ɪnˈvaɪələt/
excentricita eccentricity /ˌeksenˈtrɪsəti/
F
formát format /ˈfɔː(r)mæt/
G

generátor součástí
components generator

gradientová výplň gradient filling /ˈɡreɪdiənt fɪlɪŋ/
H
hladina level /ˈlev(ə)l/
hladiny layers /ˈleɪə(r)/
hlavní osa major axis /ˈmeɪdʒə(r) ˈæksɪs/
hlavní přímka frontální main frontal line /meɪn ˈfrʌnt(ə)l laɪn/
hlavní přímka horizontální main horizontal line /meɪn ˌhɒrɪˈzɒnt(ə)l laɪn/
hlavní vrchol main peak /meɪn piːk/
hlavová kružnice headed circle /ˈhedɪd ˈsɜː(r)k(ə)l/
hranol prism /ˈprɪz(ə)m/
hyperbola hyperbole /haɪˈpɜː(r)bəli/
I
incidentní incident /ˈɪnsɪd(ə)nt/
izometrie isometry /ˌaɪsəʊˈmetrɪ/
jehlan pyramid /ˈpɪrəmɪd/
K
kartézský souřadný systém ortho system /ɔː(r) ˈsɪstəm/
katalog catalogue /ˈkætəlɒɡ/
kladná odchylka positive deviation /ˈpɒzətɪv ˌdiːviˈeɪʃ(ə)n/
klikatá čára zig-zag line /ˈzɪɡzæɡ laɪn/
kolmice perpendicular /ˌpɜː(r)pənˈdɪkjʊlə(r)/
kolmost perpendicularity /ˌpɜː(r)pənˈdɪkjʊlə(r)ti/
konstrukční čára construction line /kənˈstrʌkʃ(ə)n laɪn/
konstrukční příkaz construction command /kənˈstrʌkʃ(ə)nkəˈmɑːnd/
kopírování objektů copy of objects /ˈkɒpi əv ˈɒbdʒekts/
kopírovat copy /ˈkɒpi/
kosoúhlá axonometrie oblique axonometric /əˈbliːk tækˈsɒnəmi/
kóta dimension /daɪˈmenʃ(ə)n/
kótovací čára dimension line /daɪˈmenʃ(ə)n laɪn/
kótovací styl dimension style /daɪˈmenʃ(ə)n  staɪl/
kótovací šipka dimension arrow /daɪˈmenʃ(ə)n ˈærəʊ/
kótovací text dimension text /daɪˈmenʃ(ə)n tekst/
kótování dimension /daɪˈmenʃ(ə)n/
kreslení drawing /ˈdrɔːɪŋ/
kreslení šraf drawing of hatches /ˈdrɔːɪŋ əv hætʃ/
kresli draw /drɔː/
kreslící příkaz draw command (draw) /drɔː kəˈmɑːnd/
kružnice circle /ˈsɜː(r)k(ə)l/
krycí přímka coating line /ˈkəʊtɪŋ laɪn/
krychle cube /kjuːb/
kužel cone /kəʊn/
kuželosečky conic /kɒnɪk/
kvádr cuboid /ˈkjuːbɔɪd/

/kəmˈpəʊnənt ˈdʒenə
ˌreɪtə(r)/



M
měření measurement /ˈmeʒə(r)mənt/
měřítko scale /skeɪl/
mimoběžnost skew /skjuː/
mnohoúhelník polygon /ˈpɒlɪɡən/
model model /ˈmɒd(ə)l/
modelový prostor model space /ˈmɒd(ə)l speɪs/
modifikace modification /ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/
možnosti possibilities /ˌpɒsəˈbɪlətis/
multiodkaz multireference /mʌltiˈref(ə)rəns/
N
náčrt sketch /sketʃ/
nárysna drawing /ˈdrɔːɪŋ/
nástroje tools /tuːls/
nástroje pro navrhování design tools /dɪˈzaɪn tuːls/
neincidentní non incident /nɒn ˈɪnsɪd(ə)nt/
nitkový kříž centreline cross /ˈsentə(r) krɒs/
normála normal /ˈnɔː(r)m(ə)l /
normálová přímka normal line /ˈnɔː(r)m(ə)l laɪn/
nulová odchylka zero deviation /ˈzɪərəʊ ˌdiːviˈeɪʃ(ə)n/
O
obdélník rectangle /ˈrekˌtæŋɡ(ə)l/
obecná poloha general position /ˈdʒen(ə)rəl pəˈzɪʃ(ə)n/
oblouk arc /ɑː(r)k/
odchylka deviation /ˌdiːviˈeɪʃ(ə)n/
odchylky deviations /ˌdiːviˈeɪʃ(ə)ns/
odkazová šipka reference dart /ˌrefəˈriː dɑː(r)t/
odvodit derive /dɪˈraɪv/
okno window /ˈwɪndəʊ/
ordinála ordinal /ˈɔː(r)dɪn(ə)l/
ořezání objektů trim /trɪm/
oříznout trim /trɪm/
osa axis /ˈæksɪs/
oskulační kružnice osculating circle /ˌɒsɪˈleɪʃ(ə)n ˈsɜː(r)k(ə)l/
otáčení rotation /rəʊˈteɪʃ(ə)n/
otáčení vlevo rotation to the left /rəʊˈteɪʃ(ə)n tuː ðiː left/
otáčení vpravo rotation to the right /rəʊˈteɪʃ(ə)n tuː ðiː raɪt /
otočení objektů rotate /rəʊˈteɪt/
otočený obraz rotation image /rəʊˈteɪʃ(ə)n ˈɪmɪdʒ/
otočit rotate /rəʊˈteɪt/
P
panel nástrojů toolbox /tuːlbɒks/
panel nástrojů panel of tools /ˈpæn(ə)l əv tuːls/
parabola parabola /pəˈræbələ/
parametrický modelář parametric modeller /pəˈræmɪtə(r) ˈmɒd(ə)lr/
pata kolmice perpendicular /ˌpɜː(r)pənˈdɪkjʊlə(r)/
patní kružnice heeled circle /hiːl ˈsɜː(r)k(ə)l/
plná continues /kənˈtɪnjuː/
počátek beginning /bɪˈɡɪnɪŋ/
pohled look /lʊk/
pole field /fiːld/
pole objektů array /əˈreɪ/
polygon polygon /ˈpɒlɪɡən/
poměr ratio /ˈreɪʃiəʊ/
popisové pole describing file /dɪˈskraɪbin faɪl/
posun shift /ʃɪft/
posun objektů move /muːv/
posunutí shift /ʃɪft/
poznámka comment /ˈkɒment/

pravoúhlá axonometrie rectangular axonometric /rekˈtæŋɡjʊlə(r)  ækˈsɑnəmi/
prodloužení objektů stretch /stretʃ/
prodloužit prolong /prəˈlɒŋ/
profil profile /ˈprəʊfaɪl/
profil uživatele user profile /ˈjuːzə(r) ˈprəʊfaɪl/
promítání projection /prəˈdʒekʃ(ə)n/
promítnutí geometrie geometry project /dʒiːˈɒmətri ˈprɒdʒekt/
protáhnout extend /ɪkˈstend/
protažení objektů extend /ɪkˈstend/
průmět projection /prəˈdʒekʃ(ə)n/
průmětna projection plane /prəˈdʒekʃ(ə)n pleɪn/
průměty útvarů staff projections /stɑːf prəˈdʒekʃ(ə)n/
průřez cross-section /krɒs ˈsekʃ(ə)n/
průvodič line /laɪn/
přerušení objektů break /breɪk/
přesunout shift /ʃɪft/
příkazový řádek command prompt /kəˈmɑːnd prɒmpt/
přímka straight line /streɪt laɪn/
půdorysna ground plane /ɡraʊnd pleɪn/



R
rádius radius /ˈreɪdiəs/
rámeček výkresu drawing border /ˈdrɔːɪŋ ˈbɔː(r)də(r)/
rektifikační dílek rectification piece /ˌrektɪfɪˈkeɪʃ(ə)n piːs/
roletová nabídka pull down menu /pʊl daʊn ˈmenjuː/
rotace rotation /rəʊˈteɪʃ(ə)n/
rovina plane /pleɪn/
rovina souměrnosti plane of symmetry /pleɪn əv ˈsɪmətri/
rovina totožnosti plane of identity /pleɪn əv aɪˈdentɪti/
rovnoběžnost parallelism /ˈpærəleˌlɪz(ə)m/
rozdělit divide /dɪˈvaɪd/
rozložit take apart /teɪk əˈpɑː(r)t/
roztečná kružnice pitched circle /pɪtʃt ˈsɜː(r)k(ə)l/
různoběžnost intersecting /ˌɪntə(r)ˈsekt/
řez section view /ˈsekʃ(ə)n vjuː/
řídící kružnice control circle /kənˈtrəʊl ˈsɜː(r)k(ə)l/
S
sdružené průměty associated projections /əˈsəʊsiˌeɪt prəˈdʒekʃ(ə)ns/
sestava set (composition) /set/; /ˌkɒmpəˈzɪʃ(ə)n/
síť net /net/
sklopený obraz tilted image /ˈtaɪt(ə)ld ˈɪmɪdʒ/
skořepina shell /ʃel/
skutečná velikost actual size /ˈæktʃuəl saɪz/
složit fold up /fəʊld ʌp/
souřadné systémy 2D systems /tuːdiː ˈsɪstəm/
souřadnicové osy coordinate axis /kəʊˈɔː(r)dɪneɪt ˈæksɪs/
spádová přímka catchment line
spirála coil, helix /kɔɪl/ /ˈhiːlɪks/
stereometrie stereometry /ˈsteriəʊ ˌmiːˈtraɪ/
stopa roviny trace line /treɪs laɪn/
stopník stoppoint /stɒppɔɪnt/
strojní součást machine part /məˈʃiːn pɑː(r)t/
střed center /ˈsentə(r)/
stupeň volnosti degree of freedom /dɪˈɡriː əv ˈfriːdəm/
svar weld /weld/
symetrická úsečka line bisector /laɪn ˌbaɪˈsektr/
šablona template /ˈtemˌpleɪt/
šablona výkresu template /ˈtemˌpleɪt/
šablonování loft /lɒft/
šipka arrow /ˈærəʊ/
šířka zubu cog width /kɒɡ wɪdθ/
šrafování hatching /hætʃ/
šroubovice helix /ˈhiːlɪks/
T
tažení sweep /swiːp/
tečkovaná dotted /dɒt/
tečna tangent /ˈtændʒ(ə)nt/
technické křivky technical curve /ˈteknɪk(ə)l kɜː(r)v/
text text /tekst/
tolerance tolerance /ˈtɒlərəns/
toleranční značka feature control frame /ˈfiːtʃə(r) kənˈtrəʊl freɪm/
tolerování tolerance /ˈtɒlərəns/
trojrozměrný prostor three dimensional space /θriː dɪˈmenʃ(ə)nəl speɪs/
trojůhelník triangle /ˈtraɪæŋɡ(ə)l/
typ šraf type of hatching /taɪp əv hætʃɪŋ/
U
úhel angle /ˈæŋɡ(ə)l/
úhel záběru angle of view /ˈæŋɡ(ə)l əv vjuː/
uchopení objektů snap /snæp/
úsečka line segment /laɪn ˈseɡmənt/
uživatelské rozhraní user interface /ˈjuːzə(r) ˈɪntə(r)ˌfeɪs/
V
válec cylinder /ˈsɪlɪndə(r)/
valivý bod roll point /rəʊl pɔɪnt/
vazba constrain /kənˈstreɪn/
vedlejší osa minor axis /ˈmaɪnə(r) ˈæksɪs/
vedlejší vrchol secondary peak /ˈsekənd(ə)ri piːk/ 
velikost oblouku the size of the arc /ðiː saɪz əv ðiː ɑː(r)k/
vinutí winding, spoiling /ˈwaɪndɪŋ/, /spɔɪlɪŋ/
vložit insert /ɪnˈsɜː(r)t/
vrcholobá kružnice upland circle /ˈʌplənd ˈsɜː(r)k(ə)l/
výkon performance /pə(r)ˈfɔː(r)məns/
výkres design /dɪˈzaɪn/
výkresový prostor draw space /drɔː speɪs/
vymazání delete /dɪˈliːt/
vymazání objektů erase /ɪˈreɪz/
vysunutí extrude /ɪkˈstruːd/
vzdálenost distance /ˈdɪstəns/

/ˈkætʃmənt  laɪn/



Z
základní kružnice based circle /beɪst ˈsɜː(r)k(ə)l/
základnice foundation /faʊnˈdeɪʃ(ə)n/
zaoblení hran fillet edges /ˈfɪlɪt edʒ/
zaoblit fillet /ˈfɪlɪt/
záporná odchylka negative deviation /ˈneɡətɪv ˌdiːviˈeɪʃ(ə)n/
závit thread /θred/
zkosení hran contour /ˈkɒntʊə(r)/
zkosit chamfer /ˈtʃeɪmbə(r)/
změna měřítka objektů change of scale /tʃeɪndʒ əv skeɪl/
značka základna datum identifier /ˈdeɪtʌm aɪˈdentɪfaɪ/
značky symbols /ˈsɪmb(ə)ls/
zobrazení projection /prəˈdʒekʃ(ə)n/
zoom (zvětšení) zoom /zuːm/
zrcadlení objektů mirroring of objects /ˈmɪrə(r)ɪŋ əv ˈɒbdʒekt/
zrcadlit mirroring /ˈmɪrə(r)ɪŋ/
zvláštní poloha special position /ˈspeʃ(ə)l pəˈzɪʃ(ə)n/



0
2D systems /tuːdiː ˈsɪstəm/ souřadné systémy
A
actual size /ˈæktʃuəl saɪz/ skutečná velikost
angle /ˈæŋɡ(ə)l/ úhel
angle of view /ˈæŋɡ(ə)l əv vjuː/ úhel záběru
arc /ɑː(r)k/ oblouk
Archimedes spiral /ˌɑːkɪˈmiːdiːz ˈspaɪrəl/ archimedova spirála
array /əˈreɪ/ pole objektů
arrow /ˈærəʊ/ šipka
associated projections /əˈsəʊsiˌeɪt prəˈdʒekʃ(ə)ns/ sdružené průměty
axis /ˈæksɪs/ osa
B
based circle /beɪst ˈsɜː(r)k(ə)l/ základní kružnice
beginning /bɪˈɡɪnɪŋ/ počátek
Bezier curve /ˈbeɪziə(r) kɜː(r)v/ bezierova křivka
break /breɪk/ přerušení objektů
break-out line /breɪk-aʊt laɪn/ čára přerušení
C
catalogue /ˈkætəlɒɡ/ katalog
catchment line spádová přímka
center /ˈsentə(r)/ střed
centreline cross /ˈsentə(r) krɒs/ nitkový kříž
circle /ˈsɜː(r)k(ə)l/ kružnice
coating line /ˈkəʊtɪŋ laɪn/ krycí přímka
cog width /kɒɡ wɪdθ/ šířka zubu
coil, helix /kɔɪl/ /ˈhiːlɪks/ spirála
command prompt /kəˈmɑːnd prɒmpt/ příkazový řádek
comment /ˈkɒment/ poznámka

components generator /kəmˈpəʊnənt ˈdʒenəˌreɪtə(r)/ generátor součástí

cone /kəʊn/ kužel
conic /kɒnɪk/ kuželosečky
constrain /kənˈstreɪn/ vazba
construction command /kənˈstrʌkʃ(ə)nkəˈmɑːnd/ konstrukční příkaz
construction line /kənˈstrʌkʃ(ə)n laɪn/ konstrukční čára
continues /kənˈtɪnjuː/ plná
contour /ˈkɒntʊə(r)/ zkosení hran
control circle /kənˈtrəʊl ˈsɜː(r)k(ə)l/ řídící kružnice
coordinate axis /kəʊˈɔː(r)dɪneɪt ˈæksɪs/ souřadnicové osy
copy /ˈkɒpi/ kopírovat
copy of objects /ˈkɒpi əv ˈɒbdʒekts/ kopírování objektů
cross-section /krɒs ˈsekʃ(ə)n/ průřez
cube /kjuːb/ krychle
cuboid /ˈkjuːbɔɪd/ kvádr
current /ˈkʌrənt/ aktuální
cycloid /ˈsaɪk(ə)l/ cykloida
cylinder /ˈsɪlɪndə(r)/ válec
D
dashed /dæʃt/ čárkovaná
datum identifier /ˈdeɪtʌm aɪˈdentɪfaɪ/ značka základna
degree of freedom /dɪˈɡriː əv ˈfriːdəm/ stupeň volnosti
delete /dɪˈliːt/ vymazání
derive /dɪˈraɪv/ odvodit
describing file /dɪˈskraɪbin faɪl/ popisové pole
descriptive geometry /dɪˈskrɪptɪv dʒiːˈɒmətri/ deskriptivní geometrie
design /dɪˈzaɪn/ výkres
design tools /dɪˈzaɪn tuːls/ nástroje pro navrhování
deviation /ˌdiːviˈeɪʃ(ə)n/ odchylka
deviations /ˌdiːviˈeɪʃ(ə)ns/ odchylky
dialog window /ˈdaɪəˌlɒɡ ˈwɪndəʊ/ dialogové okno
dimension /daɪˈmenʃ(ə)n/ kóta
dimension /daɪˈmenʃ(ə)n/ kótování
dimension arrow /daɪˈmenʃ(ə)n ˈærəʊ/ kótovací šipka
dimension line /daɪˈmenʃ(ə)n laɪn/ kótovací čára
dimension style /daɪˈmenʃ(ə)n  staɪl/ kótovací styl
dimension text /daɪˈmenʃ(ə)n tekst/ kótovací text
distance /ˈdɪstəns/ vzdálenost
divide /dɪˈvaɪd/ rozdělit
dotted /dɒt/ tečkovaná
draw /drɔː/ kresli
draw command (draw) /drɔː kəˈmɑːnd/ kreslící příkaz
draw space /drɔː speɪs/ výkresový prostor
drawing /ˈdrɔːɪŋ/ kreslení
drawing /ˈdrɔːɪŋ/ nárysna
drawing border /ˈdrɔːɪŋ ˈbɔː(r)də(r)/ rámeček výkresu
drawing of hatches /ˈdrɔːɪŋ əv hætʃ/ kreslení šraf

/ˈkætʃmənt  laɪn/



E
eccentricity /ˌeksenˈtrɪsəti/ excentricita
edit prompt /ˈedɪt prɒmpt/ editační příkaz
ellipse /ɪˈlɪps/ elipsa
epicycloid /ˈepɪkˈsaɪˌkləʊn/ epicykloida
erase /ɪˈreɪz/ vymazání objektů
extend /ɪkˈstend/ protáhnout
extend /ɪkˈstend/ protažení objektů
extrude /ɪkˈstruːd/ vysunutí
F
feature control frame /ˈfiːtʃə(r) kənˈtrəʊl freɪm/ toleranční značka
field /fiːld/ pole
fillet /ˈfɪlɪt/ zaoblit
fillet edges /ˈfɪlɪt edʒ/ zaoblení hran
finish design /ˈfɪnɪʃ dɪˈzaɪn/ dokončit náčrt
fold up /fəʊld ʌp/ složit
format /ˈfɔː(r)mæt/ formát
foundation /faʊnˈdeɪʃ(ə)n/ základnice
G
general position /ˈdʒen(ə)rəl pəˈzɪʃ(ə)n/ obecná poloha
geometry project /dʒiːˈɒmətri ˈprɒdʒekt/ promítnutí geometrie
gradient filling /ˈɡreɪdiənt fɪlɪŋ/ gradientová výplň
ground plane /ɡraʊnd pleɪn/ půdorysna
H
hatching /hætʃ/ šrafování
headed circle /ˈhedɪd ˈsɜː(r)k(ə)l/ hlavová kružnice
heeled circle /hiːl ˈsɜː(r)k(ə)l/ patní kružnice
helix /ˈhiːlɪks/ šroubovice
hole /həʊl/ díra
hyperbole /haɪˈpɜː(r)bəli/ hyperbola
CH
chain /tʃeɪn/ čerchovaná
chamfer /ˈtʃeɪmbə(r)/ zkosit
change of scale /tʃeɪndʒ əv skeɪl/ změna měřítka objektů
I
incident /ˈɪnsɪd(ə)nt/ incidentní
insert /ɪnˈsɜː(r)t/ vložit
intersecting /ˌɪntə(r)ˈsekt/ různoběžnost
involute /ɪnˈvaɪələt/ evolventa
isometry /ˌaɪsəʊˈmetrɪ/ izometrie
L
layers /ˈleɪə(r)/ hladiny
level /ˈlev(ə)l/ hladina
line /laɪn/ čára
line /laɪn/ průvodič
line bisector /laɪn ˌbaɪˈsektr/ symetrická úsečka
line segment /laɪn ˈseɡmənt/ úsečka
loft /lɒft/ šablonování
look /lʊk/ pohled
M
machine part /məˈʃiːn pɑː(r)t/ strojní součást
main frontal line /meɪn ˈfrʌnt(ə)l laɪn/ hlavní přímka frontální
main horizontal line /meɪn ˌhɒrɪˈzɒnt(ə)l laɪn/ hlavní přímka horizontální
main peak /meɪn piːk/ hlavní vrchol
major axis /ˈmeɪdʒə(r) ˈæksɪs/ hlavní osa
measurement /ˈmeʒə(r)mənt/ měření
minor axis /ˈmaɪnə(r) ˈæksɪs/ vedlejší osa
mirroring /ˈmɪrə(r)ɪŋ/ zrcadlit
mirroring of objects /ˈmɪrə(r)ɪŋ əv ˈɒbdʒekt/ zrcadlení objektů
model /ˈmɒd(ə)l/ model
model space /ˈmɒd(ə)l speɪs/ modelový prostor
modification /ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/ modifikace
move /muːv/ posun objektů
multireference /mʌltiˈref(ə)rəns/ multiodkaz
N
negative deviation /ˈneɡətɪv ˌdiːviˈeɪʃ(ə)n/ záporná odchylka
net /net/ síť
non incident /nɒn ˈɪnsɪd(ə)nt/ neincidentní
normal /ˈnɔː(r)m(ə)l / normála
normal line /ˈnɔː(r)m(ə)l laɪn/ normálová přímka
number /ˈnʌmbə(r)/ číslo
O
oblique axonometric /əˈbliːk tækˈsɒnəmi/ kosoúhlá axonometrie
offset /ˈɒfˌset/ ekvidistanta
ordinal /ˈɔː(r)dɪn(ə)l/ ordinála
ortho system /ɔː(r) ˈsɪstəm/ kartézský souřadný systém
osculating circle /ˌɒsɪˈleɪʃ(ə)n ˈsɜː(r)k(ə)l/ oskulační kružnice



P
panel of tools /ˈpæn(ə)l əv tuːls/ panel nástrojů
parabola /pəˈræbələ/ parabola
parallelism /ˈpærəleˌlɪz(ə)m/ rovnoběžnost
parametric modeller /pəˈræmɪtə(r) ˈmɒd(ə)lr/ parametrický modelář
part of the circle /pɑː(r)t əv ðiː ˈsɜː(r)k(ə)l/ část kružnice
performance /pə(r)ˈfɔː(r)məns/ výkon
perpendicular /ˌpɜː(r)pənˈdɪkjʊlə(r)/ kolmice
perpendicular /ˌpɜː(r)pənˈdɪkjʊlə(r)/ pata kolmice
perpendicularity /ˌpɜː(r)pənˈdɪkjʊlə(r)ti/ kolmost
pitched circle /pɪtʃt ˈsɜː(r)k(ə)l/ roztečná kružnice
plane /pleɪn/ rovina
plane of identity /pleɪn əv aɪˈdentɪti/ rovina totožnosti
plane of symmetry /pleɪn əv ˈsɪmətri/ rovina souměrnosti
point /pɔɪnt/ bod
polygon /ˈpɒlɪɡən/ mnohoúhelník
polygon /ˈpɒlɪɡən/ polygon
positive deviation /ˈpɒzətɪv ˌdiːviˈeɪʃ(ə)n/ kladná odchylka
possibilities /ˌpɒsəˈbɪlətis/ možnosti
prism /ˈprɪz(ə)m/ hranol
profile /ˈprəʊfaɪl/ profil
projection /prəˈdʒekʃ(ə)n/ promítání
projection /prəˈdʒekʃ(ə)n/ průmět
projection /prəˈdʒekʃ(ə)n/ zobrazení
projection plane /prəˈdʒekʃ(ə)n pleɪn/ průmětna
prolong /prəˈlɒŋ/ prodloužit
pull down menu /pʊl daʊn ˈmenjuː/ roletová nabídka
pyramid /ˈpɪrəmɪd/ jehlan
R
radius /ˈreɪdiəs/ rádius
ratio /ˈreɪʃiəʊ/ poměr
rectangle /ˈrekˌtæŋɡ(ə)l/ obdélník
rectangular axonometric /rekˈtæŋɡjʊlə(r)  ækˈsɑnəmi/ pravoúhlá axonometrie
rectification piece /ˌrektɪfɪˈkeɪʃ(ə)n piːs/ rektifikační dílek
reference dart /ˌrefəˈriː dɑː(r)t/ odkazová šipka
roll point /rəʊl pɔɪnt/ valivý bod
rotate /rəʊˈteɪt/ otočení objektů
rotate /rəʊˈteɪt/ otočit
rotation /rəʊˈteɪʃ(ə)n/ otáčení
rotation /rəʊˈteɪʃ(ə)n/ rotace
rotation image /rəʊˈteɪʃ(ə)n ˈɪmɪdʒ/ otočený obraz
rotation to the left /rəʊˈteɪʃ(ə)n tuː ðiː left/ otáčení vlevo
rotation to the right /rəʊˈteɪʃ(ə)n tuː ðiː raɪt / otáčení vpravo
roughness /rʌf/ drsnost
S
scale /skeɪl/ měřítko
secondary peak /ˈsekənd(ə)ri piːk/ vedlejší vrchol
section view /ˈsekʃ(ə)n vjuː/ řez
set (composition) /set/; /ˌkɒmpəˈzɪʃ(ə)n/ sestava
shell /ʃel/ skořepina
shift /ʃɪft/ posunutí
shift /ʃɪft/ přesunout
shift /ʃɪft/ posun
sketch /sketʃ/ náčrt
skew /skjuː/ mimoběžnost
snap /snæp/ uchopení objektů
special position /ˈspeʃ(ə)l pəˈzɪʃ(ə)n/ zvláštní poloha
square /skweə(r)/ čtverec
staff projections /stɑːf prəˈdʒekʃ(ə)n/ průměty útvarů
stereometry /ˈsteriəʊ ˌmiːˈtraɪ/ stereometrie
stoppoint /stɒppɔɪnt/ stopník
straight line /streɪt laɪn/ přímka
stretch /stretʃ/ prodloužení objektů
sweep /swiːp/ tažení
symbols /ˈsɪmb(ə)ls/ značky



T
take apart /teɪk əˈpɑː(r)t/ rozložit
tangent /ˈtændʒ(ə)nt/ tečna
technical curve /ˈteknɪk(ə)l kɜː(r)v/ technické křivky
template /ˈtemˌpleɪt/ šablona
template /ˈtemˌpleɪt/ šablona výkresu
text /tekst/ text
the size of the arc /ðiː saɪz əv ðiː ɑː(r)k/ velikost oblouku
thread /θred/ závit
three dimensional space /θriː dɪˈmenʃ(ə)nəl speɪs/ trojrozměrný prostor
tilted image /ˈtaɪt(ə)ld ˈɪmɪdʒ/ sklopený obraz
tolerance /ˈtɒlərəns/ tolerance
tolerance /ˈtɒlərəns/ tolerování
toolbox /tuːlbɒks/ panel nástrojů
tools /tuːls/ nástroje
trace line /treɪs laɪn/ stopa roviny
triangle /ˈtraɪæŋɡ(ə)l/ trojůhelník
trim /trɪm/ ořezání objektů
trim /trɪm/ oříznout
type of hatching /taɪp əv hætʃɪŋ/ typ šraf
type of line /taɪp əv laɪn/ druh čáry
U
upland circle /ˈʌplənd ˈsɜː(r)k(ə)l/ vrcholobá kružnice
user interface /ˈjuːzə(r) ˈɪntə(r)ˌfeɪs/ uživatelské rozhraní
user profile /ˈjuːzə(r) ˈprəʊfaɪl/ profil uživatele
W
weld /weld/ svar
winding, spoiling /ˈwaɪndɪŋ/, /spɔɪlɪŋ/ vinutí
window /ˈwɪndəʊ/ okno
Z
zero deviation /ˈzɪərəʊ ˌdiːviˈeɪʃ(ə)n/ nulová odchylka
zig-zag line /ˈzɪɡzæɡ laɪn/ klikatá čára
zoom /zuːm/ zoom (zvětšení)


