1.Panewka stawu biodrowego:
utworzona jest przez ko biodrow
posiada wci cie panewki, zamkni te w otwór panewki przez w óknisto-chrz stny obr bek
panewkowy
obejmuje 1/3 powierzchni g owy ko ci udowej
stanowi w ca ci powierzchni stawow
pokryta jest chrz stk stawow w obr bie do u panewki
2.Ko
ko ci
ko ci
ko ci
ko ci
ko ci

pi towa czy si z:
klinowat boczn i ko ci sze cienn
skokow i ko ci sze cienn
skokow i klinowat boczn
skokow i piszczel
sze cienn i strza

3.Która z informacji dotycz cych stawu kolanowego jest nieprawdziwa?
jest stawem k ykciowym
powierzchnie stawowe znajduj si na ko ci udowej, piszczeli i strza ce
zgi cie/prostowanie oraz rotacja wewn trzna/zewn trzna s jedynymi ruchami
wykonywanymi w tym stawie
kotki stanowi element wewn trzny stawu kolanowego
staw rzepkowo-udowy jest cz ci stawu kolanowego
4.Badaniem palpacyjnym mo na wyczu :
spina iliaca anterior superior.
spina iliaca anterior inferior.
spina ischiadica.
tuber ischiadicum.
Facies glutea.
5.Która z poni szych struktur wyst puje na ko ci krzy owej?
crista sacralis medialis
protuberantia glutealis
facies auricularis
incisura ischiadica major
foramen intervertebrale
6.Który z poni szych stawów jest jednoosiowy?
art. metacarpophalangea indicis
art. talocruralis
art. radiocarpea
art. coxae
art. humeroradialis
7.W stawie kolanowym zachodz ruchy:
zgi cia i wyprostu w p aszczy nie strza kowej
zgi cia i wyprostu w p aszczy nie czo owej
odwodzenia i przywodzenia w p aszczy nie strza kowej
odwodzenia i przywodzenia w p aszczy nie czo owej
rotacji wewn trznej w p aszczy nie strza kowej
8.Na ko ci miednicznej nie wyst puje:
crista pubica
pecten osis pubis
cavitas glenoidalis
sulcus obturatorius
acetabulum

9. kotki (Menisci):
dziel ca kowicie jam stawow na dwa pi tra
usuni cie ich wywo uje znaczne upo ledzenie ruchów
usuni cie ich utrudnia prostowanie kolana
dwie - meniscus anterior i meniscus posterior
silnie wzmacniaj staw kolanowy po obu jego stronach
10.Staw skokowo-goleniowy to
staw dwuk ykciowy
tzw. staw skokowy górny
tzw. staw Choparta
jest to staw bloczkowo-kulisty
jest to staw pó cis y
11. Jaki rodzaj/rodzaje po cze ko ci wyst puje mi dzy piszczel a strza
chrz stkozrost
staw
ko ciozrost
wi zozrost
wklinowanie

:

12. Gdzie poprawnie zestawiono struktur kostn i miejsce, w którym si ona znajduje:
sustentaculum tali – calcaneus
tuberculum dorsale – ulna
tuberculum iliacum – corpus ossis illi
linea musculi solei – fibula
linea trapezoidea – femur
13. Facies glutea znajduje si na
os ilium
os pubis
os ischii
os sacrum
os cocygis
14. M.gluteus medius przyczepia si
ku ty owi od linea glutea posterior
mi dzy linea glutea anterior a linea glutea posterior
miedzy linea glutea anterior a linea glutea inferior
poni ej linea glutea inferior
na crista iliaca
15.M.gluteus minimus przyczepia si
ku ty owi od linea glutea posterior
mi dzy linea glutea anterior a linea glutea posterior
miedzy linea glutea anterior a linea glutea inferior
poni ej linea glutea inferior
na crista iliaca
16. M.gluteus maximus przyczepia si
ku ty owi od linea glutea posterior
mi dzy linea glutea anterior a linea glutea posterior
miedzy linea glutea anterior a linea glutea inferior
poni ej linea glutea inferior
na crista iliaca

17. M.gluteus maximus jest unerwiony przez
n.gluteus superior
n.gluteus inferior
rami musculares plexus sacralis
n.obturatorius
n.ischiadicus
18.M.gluteus medius jest unerwiony przez
n.gluteus superior
n.gluteus inferior
rami musculares plexus sacralis
n.obturatorius
n.ischiadicus
19. M.gluteus minimus jest unerwiony przez
n.gluteus superior
n.gluteus inferior
rami musculares plexus sacralis
n.obturatorius
n.ischiadicus
20. M.tensor fasciae latae jest unerwiony przez
n.gluteus superior
n.gluteus interior
rami musculares plexus sacralis
n.obturatorius
n.ischiadicus
21. M.piriformis jest unerwiony przez
n.gluteus superior
n.gluteus inferior
rami musculares plexus sacralis
n.obturatorius
n.ischiadicus
22.M.obturator internus jest unerwiny przez
n.gluteus superior
n.gluteus inferior
rami musculares plexus sacralis
n.obturatorius
n.ischiadicus
23. M.gemellus superior jest unerwiony przez
n.gluteus superior
n.gluteus inferior
rami musculares plexus sacralis
n.obturatorius
n.ischiadicus
24. M.gemellus interior jest unerwiony przez
n.gluteus superior
n.gluteus inferior
rami musculares plexus sacralis
n.obturatorius
n.ischiadicus

25. M.quadratus femoris jest unerwiony przez
n.gluteus superior
n.gluteus inferior
rami musculares plexus sacralis
n.obturatorius
n.ischiadicus
26. M.obturatorius externus jest unerwiony przez
n.gluteus superior
n.gluteus inferior
rami musculares plexus sacralis
n.obturatorius
n.ischiadicus
27. Spo ród struktur ko ci miednicznej palpacyjnie mo emy zbada
tuber ischiadicum
fossa iliaca
crista iliaca
linea glutea posterior
spina iliaca anterior superior
28. Spo ród struktur ko ci miednicznej palpacyjnie mo emy zbada
linea arcuata
spina iliaca posterior superior
tuberculum pubicum
linea glutea anterior
ramus superior ossis pubis
29. Na ko ci miednicznej m.quadriceps femoris ma przyczep na:
spina iliaca anterior superior
spina iliaca anterior inferior
crista pubica
eminentna iliopubica
pecten osis pubis
30. Miejsce przyczepu mi nia grzebieniastego na ko ci miednicznej to
spina iliaca anterior superior
spina iliaca anterior inferior
crista pubica
eminentna iliopubica
pecten osis pubis
31. Miejsce przyczepu arcus iliopectineus na ko ci miednicznej to:
spina iliaca anterior superior
spina iliaca anterior inferior
crista pubica
eminentna iliopubica
pecten osis pubis
32.Miejsce przyczepu m.prostego brzucha na ko ci miednicznej to:
spina iliaca anterior superior
spina iliaca anterior inferior
crista pubica
eminentna iliopubica
pecten osis pubis

33.Miejsce przyczepu m.krawieckiego to:
spina iliaca anterior superior
spina iliaca anterior inferior
crista pubica
eminentna iliopubica
pecten osis pubis
34.Miejsce przyczepu wi zad a pachwinowego to:
spina iliaca anterior superior
spina iliaca anterior inferior
crista pubica
eminentna iliopubica
pecten osis pubis
35.Spina iliaca anterior superior jest miejscem przyczepu
m.rectus femoris
m.sartorius
m.pectineus
arcus iliopectineus
ligamentum inguinale
36.Spina iliaca anterior inferior jest miejscem przyczepu
m.rectus femoris
m.sartorius
m.pectineus
arcus iliopectineus
ligamentum inguinale
37.Eminenetia iliopubica jest miejscem przyczepu
m.rectus femoris
m.sartorius
m.pectineus
arcus iliopectineus
ligamentum inguinale
38.Grzebie ko ci onowej jest miejscem przyczepu
m.rectus femoris
m.sartorius
m.pectineus
arcus iliopectineus
ligamentum inguinale
39.Rozci gno m.sko nego brzucha zewn trznego ko czy si na
m.rectus femoris
m.sartorius
m.pectineus
arcus iliopectineus
ligamentum inguinale
40.Do ogranicze trójk ta udowego nale y
m.rectus femoris
m.sartorius
m.pectineus
arcus iliopectineus
ligamentum inguinale

41.Dno trójkata udowego stanowi:
m.rectus femoris
m.sartorius
m.pectineus
arcus iliopectineus
ligamentum inguinale
42.Lacuna vasorum jest ograniczona przez
m.rectus femoris
m.sartorius
m.pectineus
arcus iliopectineus
ligamentum inguinale
43.Lacuna musculorum jest ograniczona przez
m.rectus femoris
m.sartorius
m.pectineus
arcus iliopectineus
ligamentum inguinale
44.Od góry lacuna musculorum jest ograniczona przez
m.rectus femoris
m.sartorius
m.pectineus
arcus iliopectineus
ligamentum inguinale
45.Od góry lacuna vasorum jest ograniczona przez
m.rectus femoris
m.sartorius
m.pectineus
arcus iliopectineus
ligamentum inguinale
46.Od strony przy rodokowej lacuna musculorum jest ograniczona przez
m.rectus femoris
m.sartorius
m.pectineus
arcus iliopectineus
ligamentum inguinale
47. Od do u lacuna vasorum jest ograniczona przez
pecten ossis pubis
ligamentum lacunare
ligamentum reflexum
arcus iliopectineus
ligamentum inguinale
48. Od strony przy rodkowej lacuna vasorum jest ograniczona przez
pecten ossis pubis
ligamentum lacunare
ligamentum reflexum
arcus iliopectineus
ligamentum inguinale

49. N.cutaneus femoris lateralis przebija przyczep
m.rectus femoris
m.sartorius
m.pectineus
arcus iliopectineus
ligamentum inguinale
50.Usidlenie n.skórnego bocznego uda nast puje w pobli u
spina iliaca anterior superior
spina iliaca anterior inferior
przyczepu bocznego ligamentum inguinale
przyczepu przy rodkowego ligamentum inguinale
w m.sartorius
51.Zawarto lacuna musculorum to
m.iliacus
m.psoas maior
n.femoralis
a.femoralis
n.obturatorius
52. Zawarto lacuna vasorum to:
m.iliacus
m.psoas maior
n.femoralis
a.femoralis
n.obturatorius
53. Zawarto lacuna communis to:
m.iliacus
m.psoas maior
n.femoralis
a.femoralis
n.obturatorius
54.Wskaz w ciwe zestawienie mi sie - przyczep:
m.gluteus maximus – tuberositas glutea
m.gluteus medius – trochanter major
m.gluteus minimus - fossa trochanterica
m.piriformis – trochanter minor
m.quadratus femoris – linea intertrochanterica
55. Wska w ciwe zestawienie mi sie - przyczep:
m.iliopsoas – trochanter minor
m.obturatorius externus – trochanter major
m.obturatoriu internus – trochanter major
m.gemellus inferior – fossa trochanterica
m.gemellus superior – fossa trochanterica
56.Kolec biodrowy przedni górny jest miejscem przyczepu
m.rectus femoris
m.tensor fasciae latae
m.sartorius
ligamentum inguinale
arcus iliopectineus

57.M.tensor fsciae latae rozpoczyna si na
spina iliaca anterior superior
spina iliaca anterior inferior
crista pubica
eminentna iliopubica
pecten osis pubis
58.M.psoas maior rozpoczyna si na
kr gi Th12-L1
kr gi L1-L4
kr gi L2-L5
kr gi L3-S1
kr gi L5-S1
59. M.psoas minor rozpoczyna si na
kr gi Th12-L1
kr gi L1-L4
kr gi L2-L5
kr gi L3-S1
kr gi L5-S1
60 M.psoas minor przyczepia si do
spina iliaca anterior superior
spina iliaca anterior inferior
crista pubica
eminentna iliopubica
pecten osis pubis
61.M.iliacus rozpoczyna si na:
facis glutea
crista iliaca
fossa iliaca
crista terminalis
spina iliaca anterior superior
62.M.iliacus przyczepia si do
trochanter major
linea intertrochanterica
trochanter minor
trochanter tertius
tuberositas glutea
63. M.iliopsoas przyczepia si do
trochanter major
linea intertrochanterica
trochanter minor
trochanter tertius
tuberositas glutea
64.M.gluteus maximus przyczepia si do
trochanter major
linea intertrochanterica
trochanter minor
trochanter tertius
tuberositas glutea

65. M.iliopsoas jest unerwiony przez
rami musculares plexus lumbalis
n.ilioinguinalis
n.genitofemoralis
n.femoralis
n.obturatorius
66.W sk ad ko ca bli szego k.udowej wchodzi
caput femoris
cervix femoris
trochanter major
trochanter minor
trochanter tertius
67.Fossa trochanterica le y w pobli u
caput femoris
cervix femoris
trochanter major
trochanter minor
trochanter tertius
68.Fossa trochanterica le y w pobli u
caput femoris
collum femoris
trochanter major
trochanter minor
trochanter tertius
69. Kr tarz wi kszy i mniejszy s po czone przez
crista interochanterica od przodu
linea intertrochanterica od przodu
crista intertrochanterica od ty u
linea intertrochanterica od ty u
linea glutea od ty u
70. uk Adamsa to
górna ciana collum femoris
przednia ciana collum femoris
tylna ciana collum femoris
dolna ciana collum femoris
calcar femorale
71.W sk ad linea aspera wchodz
labium laterale
linea pectinea
tuberositas glutea
linea intertrochanterica
crista intertrochanterica
72.Facies politea
le y na przedniej powierzchni trzonu ko ci udowej
le y pomi dzy wargami kresy chropawej
le y powy ej k ykci ko ci udowej
przyczepia si tam m.popliteus
jej dolne ograniczenie to linea intercondylaris

73.Na extremitas distalis femoris odnajdujemy
condyli
epicondyli
facies articularis patellaris
sulcus intercondylaris
sulcus politeus
74.Tuberculum adductorium
le y na k ykciu bocznym k.udowej
le y na k ykciu przy rodkwym k.udowej
le y na szczycie nadk ykcia bocznego k.udowej
le y na szczycie nadk ykcia przy rodkowego ko ci udowej
le y na kresie mi dzyk ykciowej k.udowej
75.Sulcus politeus
le y na k ykciu bocznym k.udowej
le y na k ykciu przy rodkowym k.udowej
le y na szczycie nadk ykcia bocznego k.udowej
le y na szczycie nadk ykcia przy rodkowego ko ci udowej
stanowi kontynuacj facies politea
76. atwe do wymacania struktury ko ci udowej to
collum femoris
caput femoris
trochanter major
trochanter minor
tuberositas glutea
77. atwe do wymacania struktury ko ci udowej to
condyli
epicondyli
facies articularis patellaris
sulcus intercondylaris
sulcus politeus
79. Trzon ko ci udowej
jest wypuk y ku przodowi
ma na przedniej powierzchni kres chropaw
jest wype niony przez substantia spongiosa
jego otwór od ywczy jest skierowany ku górze
nie styka si bezpo rednio z pniami nerwowymi
80. Fovea capitis femoris
le y na jej dolnym obwodzie
stanowi miejsce wnikni cia naczy od ywczych
stanowi miejsce przyczepu wi zad a biodrowo-udowego
jest skierowany przy rodkowo
jest pokryty chrz stk stawow
81.Articulatio coxae to
staw kulisty
staw panewkowy
staw z ony
staw wieloosiowy
staw trójosiowy

82.W obr bie panewki stawu biodrowego wyró niamy
kostny labrum acetabulare
facies lunata
fossa acetabuli
incisura acetabuli
limbus acetabuli
83. Panewka stawy biodrowego jest tworzona przez
os coxe
os ilium
os pubis
os ischii
os sacrum
84.Ruchy w stawie biodrowym to:
flexio
adductio
rotatio
translatio
retractio
85. Ruchy w stawie biodrowym to:
extensio
abductio
circumductio
elevatio
opositio
86.W stawie biodrowym do niesta ych sk adników stawów zaliczamy
labrum acetabulare
limbus acetabuli
ligamentum ischiofemorale
menisci
ligamentum transversum acetabuli
87. W stawie biodrowym do niesta ych sk adników stawów zaliczamy
ligamentum iliofemorale
ligamentum pubofemorale
ligamentum capitis femoris
discus articularis
zona orbicularis
88.Ligamentum iliofemorale
sk ada si z dwóch pasm
jest najsilniejszym wi zad em organizmu
le y na przedniej powierzchni torebki stawu biodrowego
hamuje odwodzenie
jest wzmacniane przez przyczepy m.prostego uda
89. Ligamentum pubofemorale
przyczepia si do linea intertrochanterica
hamuje odwodzenie
hamuje odwracanie
podtrzymuje g ow k.udowej w przywiedzeniu
jest równie wytrzyma e jak lig.iliofemorale

90. Ligamentum ischiofemorale
przyczepia si do trochanter maior
hamuje przywodzenie
hamuje odwracanie
jest najs absze w stawie biodrowym
splata si z zona orbicularis
91. Zgi cie stawie biodrowym powoduje
m.iliacus
m.psoas major
m.psoas minor
m.rectus femoris
m.sarorius
92. Prostowanie w stawie biodrowym powoduje
m.gluteus maximus
m.gluteus medius
m.gluteus minimus
grupa tylna mi ni uda
m.quadratus femoris
93.Przywodzenie w stawie biodrowym powoduje
m.adductor magnus
m.quadratus femoris
m.gluteus maximus
m.iliopsoas
m.rectus femoris
94. Odwodzenie w stawie biodrowym powoduje
m.gluteus maximus
m.gluteus medius
m.gluteus minimus
grupa tylna mi ni uda
m.quadratus femoris
95. Odwodzenie w stawie biodrowym powoduje
m.piriformis
m.obturatorius externus
m.sartorius
mm.gemelli
mm.obturatorius externus
96. Do dwustawowych mi ni uda nale
m.rectus femoris
m.sartorius
m.semitendinosus
m.semimembranosus
m.gracilis
97. Do dwustawowych mi ni ko czyny dolnej nale
m.rectus femoris
m.gastrocnemius
m.soleus
m.tensor fasciae latae
m.vastus medialis

98.Do dwustawowych mi sni uda nale
m.adductor magnus
m.adductor longus
m.adductor brewis
m.pectineus
m.gracilis
99. Do dwustawowych mi ni uda nale
m.semitendinosus
m.semimembranosus
m.biceps femoris -caput longum
m.biceps femoris caput breve
m.articularis genus
100.Czynno m.krawieckiego to
zginanie biodra
zginanie kolana
nawracanie uda
odwracanie goleni
nawracanie goleni
101. Do rotatorów zewn trznych stawu biodrowego nale
m.obturatorius internus
m.obturatorius externus
m.gluteus maximus
m.gluteus medius
m.gluteus minimus
102. Do dwustawowych mi ni ko czyny dolnej nale
m.gluteus maximus
m.gastrocnemius
m.soleus
m.tensor fasciae latae
m.vastus medialis
103.Do rotatorów wewn trznych stawu biodrowego nale
m.obturatorius internus
m.obturatorius externus
m.gluteus maximus
m.gluteus medius
m.gluteus minimus
104. Do rotatorów zewn trznych stawu biodrowego nale
mm.adductores
mm.obturatorii
mm.glutei
mm.gemelli
mm.vasti

105.Do rotatorów wewn trznych stawu biodrowego nale
mm.obturatorii
m.adductor magnus
mm.glutei
mm.gemelli
m.iliopsoas

106. Do prostowników stawu biodrowego nale
mm.glutei
mm.adductores
m.semitendinosus
m.semimebranosus
m.tensor fasciae latae
107. Do prostowników stawu biodrowego nale y
m.adductor magnus
m.adductor longus
m.adductor brevis
m.pectineus
m.gracilia
108.Do zginaczy stawu biodrowego nale y
m.iliopsoas
m.sartorius
m.rectus femoris
m.tensor fasciae latae
m.pectineus
109. Do zginaczy stawy biodrowego nale y
m.adductor longus
m.adductor brevis
m.rectus femoris
m. gluteus medius
m.gluteus minimus
110. W stosunku do stawu biodrowego przeciwstawne funkcje mo e spe nia :
m.gluteus maximus
m.adductor magnus
m.sartorius
m.gluteus medius
m.gluteus minimus
111.Splot krzy owy powstaje z
ga zi przednich nerwów rdzeniowych L5-S5
ga zi przedniej L4
nerwu C0
ga zi tylnych nerwów rdzeniowych L5-S5
ga zi przednich nerwów rdzeniowych Th12-S5
112. Do ga zi splotu krzy owego nale
nerw kulszowy
nerw sromowy
nerw guziczny
nerw zas onowy
nerw udowy
113. Do ga zi splotu krzy owego nale
n.skórny uda boczny
n.skórny uda tylny
n.po ladkowy dolny
n.po ladkowy górny
n.zas onowy

114. Do miejsc przyczepu m.quadriceps femoris nale y
trochanter maior
labium mediale lineae asperae
labium laterale lineae asperae
trochanter minor
trochanter tertius
115. Do miejsc przyczepu m.quadriceps femoris nale y
corpus femoris
linea intercondylaris
basis patellae
apex patellae
spina iliaca anterior superior
116. Do miejsc przyczepu m.quadriceps femoris nale y
corpus femoris
linea intercondylaris
labium laterale lineae asperae
trochanter minor
spina iliaca anterior inferior
117. Do cz ci m.quadriceps femoris zaliczamy
m.rectus femoris
m.vastus medialis
m.vastus lateralis
m.vastus intermedius
m.articularis genus
118. Do funkcji m.quadriceps femoris zaliczamy
prostowanie kolana
zginanie biodra
przywiedzenie biodra
odwiedzenie kolana
lateralizacja rzepki
119. N.femoralis unerwia
m.quadriceps femoris
m.sartorius
m.adductor longus
m.tensor fasciae latae
m.biceps femoris
120. N.femoralis unerwia
m.quadratus femoris
m.sartorius
m.vastus medialis
m.pectineus
m.biceps femoris
121. Canalis adductorius zawiera
a.femoralis
a.profunda femoris
n.femoralis
n.obturatorius
n.saphenus

122. W sk ad ograniczenia canalis adductorius wchodz
m.rectus femoris
m.vastus medialis
m.sartorius
m.adductor longus
m.pectineus
123. ród em unaczynienia grupy tylnej mi ni uda jest
a.profunda femoris
a. genu descendens
a. glutea superior
a. circumflexa femoris lateralis
a. circumflexa femoris medialis
124.Do kaletek stawu kolanowego cz cych si z jego jam nale
bursa suprapatellaris
bursa anserina
bursa infrapatellaris
bursa m.poplitei
bursa prepatellaris
125.Ruchy rotacyjne w stawie kolanowym ograniczaj g ównie
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig. Patellae
126.Ruchy przywiedzenia w stawie kolanowym ogranicza
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae
127.Ruchy odwiedzenia w stawie kolanowym ogranicza
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae

128.Ruchy wokó osi strza kowej w stawie kolanowym ogranicza
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae
129.Ruchy wzd osi strza kowej ogranicza
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae

130.Objaw szuflady przedni powstaje w wyniku zerwania
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae
131.Objaw szuflady tylny wiadczy o zerwaniu
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae
132.Upo ledzenie prostowania obserwujemy przy uszkodzeniu
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae
133.Wi zad a kotkowo-udowe przyczepiaj si do
meniscus medialis
meniscus lateralis
condylus medialis femoris
condylus lateralis tibiae
patella
134.Zawarto do u mi dzyk ykciowego jest unaczyniona przez
a.genu medialis superior
a.genu medialis inferior
a.genu lateralis superior
a.genu lateralis inferior
a.genu media
135.Zawarto do u mi dzyk ykciowego to:
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae
136.Za prostowanie stawu kolanowego odpowiada
m.quadriceps femoris
m.gastrocnemius
m.biceps femoris
m.semitendinosus
m.semimebranosus
137.Za zginanie stawu kolanowego odpowiada
m.quadriceps femoris
m.gastrocnemius
m.biceps femoris
m.semitendinosus
m.semimebranosus

138.Za rotowanie stawu kolanowego odpowiada
m.quadriceps femoris
m.gastrocnemius
m.biceps femoris
m.semitendinosus
m.semimebranosus
139.Za rotacje przysrodkow stawu kolanowego odpowiada
m.quadriceps femoris
m.gastrocnemius
m.biceps femoris
m.semitendinosus
m.semimebranosus
140.Za rotacj boczn stawu kolanowego odpowiada
m.quadriceps femoris
m.gastrocnemius
m.biceps femoris
m.semitendinosus
m.semimebranosus
141.Na przy rodkowej powierzchni k ykcia bocznego przyczepia si :
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae
142.Na bocznej powierzchni k ykcia bocznego przyczepia si :
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae
143.Na bocznej powierzchni k ykcia przy rodkowego przyczepia si :
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae
144.Na przy rodkowej powierzchni k ykcia przy rodkowego przyczepia si :
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae
145.Na tuberositas tibiae przyczepia si :
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae

146.Na area intercondylaris ant. przyczepia si :
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae
147.Na area intercondylaris post.przyczepia si :
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae
148.Tendo m.poplitei krzy owane jest przez:
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae
149.Z corpus adiposum genus s siaduje:
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae
150.Plica infrapatellaris s siaduje z
lig collaterale tibiale
lig collaterale fibulare
lig cruciatum anterius
lig.cruciatum posterius
lig.patellae
151.Bursa infrapatellaris profunda
le y pomi dzy ligamentum patellae a tuberositas tibiae
ogranicza j corpus adiposum infrapatellare
czy si z jam stawu kolanowego
ogranicza j g sia stopka
czy si z bursa anserina
152.Najg bsz struktur w dole podkolanowym jest
a.poplitea
v.poplitea
n.tibialis
n.peroneus communis
v.saphena parva
153.Powierzchownie w dole podkolanowym spotykamy
a.poplitea
v.poplitea
n.tibialis
n.peroneus communis
v.saphena parva

154.Guzek Gerdy'ego to miejsce przyczepu
tractus iliotibialis
m.sartorius
m.gracilis
m.semitendinosus
m.biceps femoris
155.Guzek Gerdy'ego le y
na ko ci udowej
na rzepce
na piszczeli
na strza ce
na kotkach
156.Guzek przywodzicieli le y
na ko ci udowej
na rzepce
na piszczeli
na strza ce
na kotkach
157.Sulcus popliteus
na ko ci udowej
na rzepce
na piszczeli
na strza ce
na kotkach
158.Facies articularis patellaris le y
na ko ci udowej
na rzepce
na piszczeli
na strza ce
na kotkach
159.Facies articularis patellae le y
na ko ci udowej
na rzepce
na piszczeli
na strza ce
na kotkach
160.Rogi wyst puj na
na ko ci udowej
na rzepce
na piszczeli
na strza ce
na kotkach
161.tuberositas spotykamy na
na ko ci udowej
na rzepce
na piszczeli
na strza ce
na kotkach

162.k ykcie wyst puj w obr bie
na ko ci udowej
na rzepce
na piszczeli
na strza ce
na kotkach
163.nadk ykcie wyst puj na
na ko ci udowej
na rzepce
na piszczeli
na strza ce
na kotkach
164.G owa wyst puje na
na ko ci udowej
na rzepce
na piszczeli
na strza ce
na kotkach
165.Szczyt wyst puje na
na ko ci udowej
na rzepce
na piszczeli
na strza ce
na kotkach
166. kotka boczna
jest mniej ruchoma ni przy rodkowa
jest zro ni ta ze ci gnem m.popliteus
jest symetrycznie ukszta towana
zbudowana jest z chrz stki szklistej
jest w ca ci nieunaczyniona
167. kotka przy rodkowa
jest mniej ruchoma ni boczna
jest zro ni ta ze ci gnem m.popliteus
jest symetrycznie ukszta towana
zbudowana jest z chrz stki szklistej
jest w ca ci unaczyniona
169.Rola dynamiczna kotki to:
stabilizacja ko ci udowej w trakcie zgi cia i prostowania
zmiana ruchu toczenia na po lizg
umo liwienie rotacji w kolanie
stabilizacja ruchu rzepki
zmniejszenie napi cia wi zade krzy owych

170. Szczelina stawu kolanowego przebiega
na wysoko ci górnego bieguna do u podkolanowego
powy ej do u podkolanowego
na wysoko ci najszerszej cz ci do u podkolanowego
na wysoko ci dolnego bieguna do u podkolanowego
poni ej do u podkolanowego

171. M.articularis genus
jest to mi sie grupy przywodzicieli
jest to mi sie grupy przedniej uda
jest to miesie grupy tylnej uda
jest to miesie grupy tylnej goleni
jest to miesie grupy przedniej goleni
172. M.gastrocnemius
zbudowany jest z trzech g ów
dzia a na ko pi tow za po rednictwem ci gna Achillesa
przyczepia si do piszczeli
przyczepia si do ko ci udowej
przyczepia si do strza ki
173. M.soleus
zbudowany jest z trzech g ów
dzia a na ko pi tow za po rednictwem ci gna Achillesa
przyczepia si do piszczeli
przyczepia si do ko ci udowej
przyczepia si do strza ki
174. M.triceps surae
zbudowany jest z trzech g ów
dzia a na ko pi tow za po rednictwem ci gna Achillesa
przyczepia si do piszczeli
przyczepia si do ko ci udowej
przyczepia si do strza ki
175. M.popliteus
zbudowany jest z trzech g ów
dzia a na ko pi tow za po rednictwem ci gna Achillesa
przyczepia si do piszczeli
przyczepia si do ko ci udowej
przyczepia si do strza ki
176. Do rotatorów wewn trznych goleni zaliczamy
m.popliteus
m..biceps femoris
m. sartorius
m.gracilis
m.semimembranosus
177. T tnica piszczelowa przednia biegnie
pomi dzy mi niem strza kowym d ugim i krótkim
wraz z nerwem strza kowym g bokim
w grupie przedniej mi ni goleni
na przedniej powierzchni ko ci piszczelowej
do przodu od b ony mi dzykostnej goleni
178. T tnica piszczelowa tylna biegnie
po powierzchni tylnej ko ci piszczelowej
po powierzchni tylnej m.soleus
po powierzchni przedniej m.soleus
pod arcus tendineus m.solei
po powierzchni tylnej m.gastrocnemius

179. M.plantaris
przyczepia si do k ykcia bocznego ko ci udowej
jego ci gno biegnie pomi dzy m.soleus i m.gastrocnemius
jego ci gno biegnie przy rodkowo od ci gna pi towego
jego ci gno biegnie wraz z n.suralis
jego ci gno mo e zrasta si z tendo Achilli
180.Palpacyjnie ze struktur rzepki wyczuwamy
apex
basis
facies anterior
facies articularis patellaris
diploe
181. atwe do przyzyciowego wymacania struktury ko ci piszczelowej to
eminentna intercondylaris
linea musculi solei
margo anterior
tuberositas tibiae
malleolus medialis
182. atwe do przyzyciowego wymacania struktury ko ci strza kowej to
caput
collum
crista medialis
fossa malleoli lateralis
margo interosseus
183.N.peroneus profundus unerwia
grup boczn mi ni goleni
m.tibialis anterior
skór pomi dzy II i III placem stopy
skór grzbietu stopy
m.tibialis posterior
184. N.peroneus superficialis unerwia
grup boczn mi ni goleni
m.tibialis anterior
skór pomi dzy II i III placem stopy
skór grzbietu stopy
m.tibialis posteriori
185. N.tibialis unerwia
grup boczn mi ni goleni
m.tibialis anterior
skór pomi dzy II i III placem stopy
skór grzbietu stopy
m.tibialis posteriori

186. N.tibialis unerwia
grup boczn mi ni goleni
grup tyln mi ni goleni
grup przedni mi ni goleni
mi nie podeszwy
grzbiet stopy

189. M.tibialis anterior
przyczepia si do strza ki
przyczepia si do piszczeli
przyczepia si do ko ci ródstopia II
zgina grzbietowo stop
nawraca stop
190. D ugie ci gna spo ród mi ni uda maj
m.biceps femoris
m.semitendinosus
m.gracilis
m.semimembranosus
m.adductor longus
191.Os talus zestawia si z:
os calcaneus
os cuboideum
os naviculare
os cuneiformae med.
os metatarsi V
192.Os calcaneus zestawia si z
os talus
os cuboideum
os naviculare
os cuneiformae med.
os metatarsi V
193.Os naviculare zestawia si z
os calcaneus
os cuboideum
os talus
os cuneiformae med.
os metatarsi V
194.Os cuboideum zestawia si z:
os calcaneus
os talus
os naviculare
os cuneiformae med.
os metatarsi V
195.Os cuneiformae intermedium zestawia si :
os calcaneus
os cuboideum
os naviculare
os clinoideum med.
os metatarsi V
196.Tendo m.tibialis ant. przyczepia si do:
os calcaneus
os cuboideum
os naviculare
os clinoideum med.
os metatarsi V

197.Tendo m.peronei brevis przyczepia si do:
os calcaneus
os cuboideum
os naviculare
os clinoideum med.
os metatarsi V
198.Tendo m.tricipitis surae przyczepia si do:
os calcaneus
os cuboideum
os naviculare
os clinoideum med.
os metatarsi V
199.Tendo m.plantaris przyczepia si do:
os calcaneus
os cuboideum
os naviculare
os clinoideum med.
os metatarsi V
200.Tendo m.peronei longi styka si z:
os calcaneus
os cuboideum
os naviculare
os clinoideum med.
os metatarsi V
201.Tendo m.peronei longi wyciska bruzd na:
os calcaneus
os cuboideum
os naviculare
os clinoideum med.
os metatarsi V
202.Tendo m.flexoris halucis longi styka si z
os calcaneus
os cuboideum
os naviculare
os clinoideum med.
os metatarsi V

203.Tendo m.flexoris halucis longi biegnie w bru dzie na:
os calcaneus
os cuboideum
os naviculare
os clinoideum med.
os metatarsi V
204.Struktury kostne wyczuwane w obr bie stopy to:
tuberositas ossis navicularis
sulcus calcanei
sulcus tendinis m.peronei longi
sustentaculum tali
tuber calcanei

205.Ruchy zachodz ce w stawie skokowym dolnym to:
zgi cie podeszwowe i grzbietowe
przywodzenie
odwodzenie
odwracanie – uniesienie brzegu bocznego stopy
nawracanie – uniesienie brzegu przy rodkowego stopy
206.Pora enie nerwu strza kowego wspólnego:
dochodzi do niego najcz ciej w wyniku uszkodzenia nerwu w okolicy kostki bocznej
objawia si jako chód ptasi
w trakcie chodzenia pierwsza o pod e opiera si pi ta, potem brzeg boczny stopy i palce
wtórnie prowadzi do powstania stopy ko sko-szpotawej
daje zaburzenia czucia na podeszwie
207.Wska prawid owe dotycz ce pora enia nerwu po ladkowego górnego:
miednica opada na stron zdrow podczas chodzenia
miednica opada na stron chor podczas chodzenia
zniesione s ruchy odwodzenia w stawie biodrowym
zniesione s ruchy przywodzenia w stawie biodrowym
os abione jest prostowanie w stawie biodrowym
208.W dole podkolanowym od strony przy rodkowej do bocznej po one s kolejno:
tnica podkolanowa, a podkolanowa, nerw piszczelowy, nerw strza kowy wspólny
a podkolanowa, tnica podkolanowa, nerw piszczelowy, nerw strza kowy wspólny
nerw piszczelowy, a podkolanowa, tnica podkolanowa
tnica podkolanowa, nerw piszczelowy, a podkolanowa,
a podkolanowa, nerw piszczelowy , t tnica podkolanowa, nerw strza kowy wspólny
209.Kana udowy:
nie jest miejscem zmniejszonego oporu
a udowa ogranicza go od strony przy rodkowej
tnica udowa ogranicza go od strony przy rodkowej
od ty u ogranicza go wi zad o pachwinowe
od przodu ogranicza go blaszka powierzchowna powi zi szerokiej
210. M. biodrowo-l wiowy:
nale y do grupy przedniej mi ni uda
unerwiony jest przez ga zie krótkie splotu l
unerwiony jest przez n. udowy
rotuje udo zewn trznie
zgina bocznie tu ów

wiowego

211. Kana przywodzicieli:
na ca ej swej d ugo ci zawiera t. g bok uda
na ca ej swej d ugo ci zawiera n. udowo-goleniowy
na ca ej swej d ugo ci zawiera t. zst puj
kolana
na ca ej swej d ugo ci zawiera n. zas onowy
na ca ej swej d ugo ci zawiera naczynia ch onne g bokie
212.
a odstrza kowa:
zbiera krew z grzbietu stopy
zbiera krew z podeszwy
uchodzi zwykle do . podkolanowej
w górnym odcinku biegnie razem z nerwem skórnym przy rodkowym ydki
w dolnym odcinku biegnie razem z n. ydkowym do przodu od kostki bocznej

213. Do mi ni prostuj cych staw biodrowy nale :
m. po ladkowy wielki, unerwiony przez n. kulszowy
owa d uga m. dwug owego uda, unerwiona przez sk adnik strza kowy n. kulszowego
m. pó oniasty, unerwiony przez sk adnik piszczelowy n. kulszowego
m. biodrowy, unerwiony przez n. udowy
cz
m. przywodziciela wi kszego, unerwiona przez n kulszowy
214. T tno na ko czynie dolnej wyczuwamy:
na t. udowej w kanale przywodzicieli
na t. grzbietowej stopy w kanale kostki bocznej
na t. piszczelowej tylnej w kanale kostki przy rodkowej
na t. strza kowej w dole podkolanowym
na t. biodrowej zewn trznej w kanale udowym
215. Kana udowy:
rozpoczyna si pier cieniem udowym
rozpoczyna si w rozst pie naczy
ko czy si w dolnej cz ci trójk ta udowego
ko czy si rozworem odpiszczelowym
mo e by miejscem powstawania przepuklin
216. Staw skokowy górny:
umo liwia ruchy zginania i prostowania stopy
umo liwia ruchy obrotowe stopy
jest stawem prostym
jest trwale wyprostowany w przypadku stopy pi towej
jest unaczyniony m.in. przez ga zie t. piszczelowej przedniej

