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lama III -my, -mie, ż «tkanina jedwabna,
rzadziej wełniana lub bawełniana, przetykana złotymi albo srebrnymi metalowymi
nitkami» !fr. lame 6płytka, blaszka’
lamaizm -mu, -mie, mrz, blm «religia
panująca w Tybecie i wśród ludów mongolskich, łącząca elementy buddyzmu z kultem lokalnych bóstw i demonów, odznaczająca się m.in. okazałością obrzędów
i rozbudowaną organizacją hierarchiczną;
buddyzm tybetański» d lamaistyczny -ni
d lamaista -isty, -iście, lm -iści, mos, odm jak
ż lub lamaita -ity, -icie, lm -ici, mos, odm jak
ż lamaicki -iccy lamaistka -istki, -istce, lm
-istek, ż lub lamaitka -itki, -itce, lm -itek,
ż !od lama II
lamantyna -ny, -nie, ż ‰ zool. «inaczej
o manat» !fr. lamantin
lamarkizm -mu, -mie, mrz, blm ‰ biol.
«pierwsza teoria ewolucji organizmów sformułowana przez J.B. Lamarcka, tłumacząca
nabywanie nowych, dziedzicznych cech
dostosowywaniem budowy organizmu do
jego funkcji, które ulegają zmianie pod
wpływem zmieniających się warunków środowiska» !od nazwiska J.B. Lamarck,
1744–1829, przyrodnik fr.
lambada -dy, -dzie, ż «taniec towarzyski
pochodzenia latynoamerykańskiego, polegający na rytmicznym poruszaniu biodrami
i przestępowaniu z nogi na nogę, modny
pod koniec lat osiemdziesiątych XX w.;
także muzyka do tego tańca» !hiszp.
lambda -dy, -dzie, ż «nazwa litery greckiej Ť, q, odpowiadającej głosce l» !gr.
lámbda
lambeth-walk [wym. lambetłok] -ka,
lm -ki, mzw «żywy taniec towarzyski, modny
w latach 1938–1939; także muzyka do tego
tańca» !ang.
lamblia -lii, lm -lie, -lii, ż ‰ zool. «Giardia,
wiciowiec pasożytujący w przewodzie pokarmowym kręgowców, także człowieka» !od
nazwiska W. Lambl (XIX w.), lekarz ros.
lamblioza -zy, -zie, ż, blm ‰ med. «choroba wywoływana przez lamblie, objawiająca
się podwyższoną temperaturą ciała, biegunką, czasem żółtaczką» !od lamblia

lambrekin

-nu (lub -na), -nie, lm -ny,

1. «dekoracyjny pas tkaniny marszczony lub ozdobnie wycinany, zawieszany
w oknie jako krótka firanka lub stanowiący obramowanie zasłon» 2. szt. «ornament barokowy w kształcie takiego pasa
tkaniny, stosowany w architekturze, sztukach plastycznych i rzemiośle artystycznym, często występujący w dekoracji ołtarzy i ambon; ornament lambrekinowy»
3. «w heraldyce: girlandy u hełmu nad
tarczą herbową» d lambrekinowy (w zn.
2) !fr. lambrequin
lamer -ra, -rze, lm -rzy, mos ‰ środ. pejor.
«człowiek niemający doświadczenia w jakiejś dziedzinie, zwłaszcza w posługiwaniu
się komputerem» !ang., od lame 6słaby,
kiepski; kulawy’
mrz

lameta w zn. 1: -mety, -mecie, ż; w zn.
2: -mety, -mecie, ż, blm 1. «wąska, zwykle
metalowa lamówka» 2. «ozdoba choinkowa w postaci błyszczących nitek z folii»
!fr. lamette
laminat -natu, -nacie, lm -naty, mrz 1. techn.
«tworzywo złożone z wielu warstw forniru,
papieru, tkaniny itp. nasyconych lub powleczonych żywicą syntetyczną i połączonych pod dużym ciśnieniem i w wysokiej
temperaturze, stosowane m.in. do produkcji łodzi, mebli, aparatury chemicznej oraz
jako materiał elektroizolacyjny» 2. włók.
«lekki materiał otrzymany przez podbicie
tkaniny wełnianej, bawełnianej lub jedwabnej warstewką pianki poliuretanowej»
d laminatowy !ang. laminate
laminować -nuje, ndk 1. techn. «pokrywać lub nasycać coś warstwą żywicy syntetycznej» 2. włók. «podbijać tkaninę warstwą pianki poliuretanowej» !fr. laminer

lampart

-parta, -parcie, lm -party, mzw

«inaczej o pantera (w zn. 1)» d lamparci
d lamparcica -cy, lm -ce, ż !daw. lempart,
zam. lepart, ze śr.-w.-niem. le(w)part, w końcu z p.-łac. leo-pardus (leo 6lew’ + pardus
6pantera’)
lampas -sa, -sie, lm -sy, mrz 1. «pas z kolorowego sukna naszyty wzdłuż zewnętrznego szwu spodni (zwykle w mundurach

