


OSIE CIAŁA

◼ Wyróżniamy trzy rodzaje osi głównych

◼ Osie podobnie jak płaszczyzny 

przecinają się pod kątem prostym:

- oś podłużna lub pionowa

- oś oś poprzeczna lub pozioma

- oś strzałkowa



OŚ PODŁUŻNA /pionowa/

◼ Biegnie od od górnego 
do dolnego końca ciała 
/od głowy do stóp/ lub 
jego części /od końca 
bliższego do końca 
dalszego kości

◼ Wokół tej osi można 
wykonywać jedynie 
ruchy obrotowe
/nawracanie i 
odwracanie/



OŚ POPRZECZNA /pozioma/

◼ Biegnie z prawej ku 

lewej stronie ciała

◼ Wokół tej osi 

wykonujemy ruchy 

zginania i

prostowania w 

płaszczyźnie 

strzałkowej



OŚ STRZAŁKOWA

◼ Jest prostopadła do 
obu poprzednich i 
biegnie od przodu 
ku tyłowi

◼ Wokół tej osi 
odbywają się ruchy 
odwodzenia i 
przywodzenia w 
płaszczyźnie 
czołowej 



PŁASZCZYZNY CIAŁA

◼ Wyróżniamy:

- płaszczyzna strzałkowa

- płaszczyzna czołowa

- płaszczyzna poprzeczna lub pozioma



PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA

◼ Biegnie pionowo. 
Wyznaczona jest przez oś 
strzałkową i pionową; 
dzieli ona ciało na dwie 
połowy prawą i lewą

◼ Płaszczyzna strzałkowa, 
która biegnie przez 
kręgosłup nazywa się 
płaszczyzną pośrodkową

◼ W obrębie części prawej 
lub lewej, płaszczyzny 
dzielą ciało na części 
przyśrodkowe lub 
boczne



PŁASZCZYZNA CZOŁOWA

◼ Biegnie równolegle do 
czoła i dzieli ciało na 
część przednią i tylną; 
na tułowiu określenia te 
mogą być zastąpione 
nazwą kierunki 
brzusznego lub 
grzbietowego

◼ Wyznaczona jest przez 
oś poprzeczną i 
pionową



PŁASZCZYZNA POZIOMA

◼ Biegnie poziomo i pod 

kątem prostym do  

obu poprzednich; 

dzieli ciało na część 

górną i dolną

◼ Określona jest przez 

oś poprzeczną i 

strzałkową





Kierunki i położenie w przestrzeni

◼ Na kończynach 
kierunek, który jest 
zwrócony ku górze nosi 
nazwę bliższego, ku 
końcowi – dalszego

◼ Brzegi przedramienia i 
ręki oraz podudzia i 
stopy mają nazwy: 
brzeg boczny i 
przyśrodkowy /lub od 
nazwy kości 
przedramienia; 
promieniowy i 
łokciowy lub kości 
podudzia; piszczelowy
i strzałkowy



Kierunki i położenie w przestrzeni

◼ Na ręce mamy 

kierunek 

grzbietowy i 

przeciwny 

dłoniowy

◼ Na stopie kierunek 

grzbietowy i 

przeciwny 

podeszwowy



OSTEOLOGIA

JEST TO NAUKA O KOŚCIACH 



BUDOWA KOŚCI
 Kość składa się:

a) tkanki kostnej nadającej 
kształt kości

b) szpiku kostnego zawartego 
wewnątrz kości

- Tkanka kostna składa się:

a) istoty zbitej, która tworzy 
zewnętrzną warstwę kości. 
Jest ona twarda i ma lity 
wygląd

b) istoty gąbczastej, która 
tworzy wewnętrzną część 
kości o utkaniu 
beleczkowatym

 Powierzchnia zewnętrzna 
kości pokryta jest bogato 
unaczynioną i unerwioną 
błoną włóknistą zwaną 
okostną



OKOSTNA - budowa

 Zbudowana z tkanki łącznej włóknistej

 Składa się z dwóch warstw:

- zewnętrznej zawierającej włókna kolagenowe i 
sprężyste oporne na rozciąganie. Do niej przyczepiają 
się mięśnie, ścięgna i więzadła

- wewnętrzna (rozrodcza) przylega bezpośrednio do 
kości i zawiera dużo komórek kościotwórczych 
(osteoblastów), które wytwarzają tkankę kostną. 
Powodują one wzrastanie kości na grubość oraz 
umożliwiają regenerację i procesy odtwórcze w 
przypadku pęknięć czy złamań kości

 Okostna także ochrania i odżywia kość

 Jest połączona z kością za pośrednictwem włókien 
tkanki łącznej zbitej (włókna Sharpeya) biegnące od 
warstwy zewnętrznej okostnej do blaszki zewnętrznej 
kości





KSZTAŁT KOŚCI
 Kości długie – mają długość 

większą od szerokości i 
grubości, składają się z
trzonu, końca bliższego i 
dalszego

Oba końce oddzielone są od 
trzonu warstwą chrząstki tzw. 
chrząstką nasadową.

Wewnątrz trzonu znajduje się 
jama szpikowa, która 
powstaje w toku rozwoju 
kości, na skutek zaniku istoty 
gąbczastej, spowodowanej 
przez komórki kościogubne 
(osteoklasty).

W jamie szpikowej znajduje 
się szpik żółty, który nie pełni 
funkcji krwiotwórczej



KSZTAŁT KOŚCI

 Kości krótkie -

posiadają prawie 

równe wszystkie 

wymiary. 

Przykładem są 

kości nadgarstka



KSZTAŁT KOŚCI

 Kości płaskie – są to 

kości, w których 

najmniejszym wymiarem 

jest grubość. W kościach 

tych przez całe życie 

utrzymuje się szpik

czerwony, który pełni 

funkcje krwiotwórcze. 

Przykładem są kości 

sklepienia czaszki, 

mostek



KSZTAŁT KOŚCI

 Kości pneumatyczne

– zawierają 

przestrzenie 

wypełnione powietrzem 

i wysłane błoną 

śluzową. Zgrupowane 

są wokół jamy nosowej.

 Przykładem jest kość 

sitowa, szczęka.



KSZTAŁT KOŚCI

 Kości 

różnokształtne –

mają postać 

nieregularnych brył. 

Przykładem są 

kręgi.



CZYNNOŚĆ KOŚCI
 Budują szkielet, który:

a) pełni funkcję podporową /dźwiga ciężar ciała/

b) jest biernym narządem ruchu

c) stanowi miejsce przyczepu mięśni, więzadeł oraz 

powięzi otaczających narządy

d) ochrania narządy wewnętrzne

 Zawierają szpik kostny czerwony, który posiada 

zdolność wytwarzania upostaciowanych składników 

krwi /hematopoeza/

 Są magazynem związków mineralnych, głównie Ca i 

P

 Stanowi zapas energii, którym są komórki tłuszczowe, 

znajdujące się w szpiku kostnym żółtym





PODZIAŁ KOŚĆCA

 W szkielecie człowieka można wyróżnić 

następujące części:

- SZKIELET OSIOWY- KRĘGOSŁUP I KLATKA

PIERSIOWA

- KOŚCI CZASZKI

- KOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ

- KOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ



Kości kręgosłupa i klatki 

piersiowej



KRĘGOSŁUP (columna vertebralis)

 Składa się z 33 lub 34 kręgów ułożonych jeden na 
drugim.

 Wyróżniamy:

a) kręgi szyjne 7 vertebra cervicalis C1-C7

b) kręgi piersiowe 12 vertebra thoracica Th1-Th12

c) kręgi lędźwiowe 5 vertebra lumbalis L1-L5

d) kręgi krzyżowe 5, które zrastają się i tworzą 
kość krzyżową os sacrum

e) kręgi guziczne 4-5, które u człowieka znajdują 
się w stanie szczątkowym, zrastają się i tworzą 
kość guziczną os coccygis



KRĘGOSŁUP - BUDOWA
 Kręgi szyjne, piersiowe i 

lędźwiowe tworzą ruchomą 
część kręgosłupa i są 
nazywane kręgami 
prawdziwymi

 Nieruchomy odcinek 
kręgosłupa to część 
krzyżowo-guziczna, 
utworzona przez kręgi 
rzekome

 Kręgi szyjne są najmniejsze 
z kręgów prawdziwych

 Dwa pierwsze kręgi szyjne, 
służą do połączenia 
kręgosłupa z czaszką





BUDOWA KRĘGU - vertebra

 Wyróżniamy:

a) trzon skierowany do 

przodu

b) łuk skierowany do tyłu, 

na którym znajdują się 

wyrostki:

- wyrostek kolczysty /1/ –

skierowany ku tułowi

- wyrostki poprzeczne /2/ -

skierowane bocznie

- wyrostki stawowe górne

/2/- skierowane ku górze

- wyrostki stawowe dolne

/2/- skierowane ku dołowi



BUDOWA KRĘGU

 otwór kręgowy – znajduje się 

między trzonem a łukiem

(z otworów kręgowych 

wszystkich kręgów powstaje 

kanał kręgowy)

 wcięcie kręgowe górne

/płytsze/ i wcięcie kręgowe

dolne /głębsze/ - jest to 

przewężone miejsce odejścia 

łuku kręgu od trzonu (wcięcia 

dwu sąsiadujących ze sobą 

kręgów oraz krążek 

międzykręgowy tworzą (otwór 

międzykręgowy)



KRĘG SZYJNY (vertebra cervicalis)
 Cechy charakterystyczne:

- wyrostek kolczysty 
jest krótki rozdwojony 
na końcu

- wyrostek poprzeczny składa się 
z dwóch listewek kostnych 
zrastających się na końcach i 
obejmujących otwór wyrostka 
poprzecznego jego 
powierzchnia górna posiada 
bruzdę nerwu rdzeniowego

- duże, trójkątne otwory kręgowe

- trzon niski, jego powierzchnia 
górna i dolna w kształcie 
poprzecznie ustawionego 
podłużnego czworoboku



KRĘG SZCZYTOWY (atlas)

 Posiada: 

- łuk przedni zamiast 

trzonu (na wewnętrznej 

jego powierzchni 

występuje dołek 

zębowy

- guzek tylny – zamiast 

wyrostka kolczystego

- dołki stawowe górne

i dolne zamiast 

wyrostków stawowych





KRĘG OBROTOWY (axis)

 Posiada:

- ząb – który wyrasta 
z górnej powierzchni trzonu i 
na którym znajdują się 
powierzchnie stawowe 
przednia i tylna zęba

- powierzchnie stawowe 
górne – zamiast wyrostków 
stawowych górnych

- pojawiają się parzyste 
wyrostki stawowe dolne

- rozdwojony wyrostek 
kolczysty



KRĘG PIERSIOWY (vertebra thoracica)

 Cechy charakterystyczne:

- okrągły trzon i okrągły 

otwór kręgowy

- wyrostki stawowe 

ustawione w 

płaszczyźnie czołowej

- długie wyrostki kolczyste 

dachówkowato 

zachodzące na siebie



KRĘG PIERSIOWY (vertebra thoracica)

 Cechy charakterystyczne:

- dołki żebrowe górne i 

dolne - występujące na 

bocznych powierzchniach 

trzonu

- dołek żebrowy 

wyrostka poprzecznego

występujący na 

wyrostkach poprzecznych



KRĘG LĘDŹWIOWY (vertebra lumbalis)

 Cechy charakterystyczne:

- trzon ma kształt nerkowaty

- posiada wyrostki żebrowe
(w miejscu wyrostków 
poprzecznych)

- wyrostki stawowe ustawione 
są w płaszczyźnie 
strzałkowej

- wyrostek kolczysty ma 
kształt czworokątnej płytki





KOŚĆ KRZYŻOWA
 Wyróżniamy:

- podstawa zwrócona do góry  

- wierzchołek skierowany ku dołowi

- powierzchnię miedniczną

- powierzchnię grzbietową

- otwory krzyżowe - przez które 
przechodzą nerwy rdzeniowe

- części boczne - na których znajdują 
się powierzchnie uchowate, służące 
do połączenia stawowego z k. biodrową

- kanał krzyżowy

- na powierzchni grzbietowej znajduje 
się pięć grzebieni

- grzebień krzyżowy pośrodkowy

- parzyste grzebienie pośrednie i 
boczne



KOŚĆ GUZICZNA – os coccygis

 Powstaje ze 

skostnienia 

szczątkowych 

trzonów 4-5 kręgów 

guzicznych.





KOŚCI  KLATKI  PIERSIOWEJ

(thorax)

MOSTEK (sternum)

ŻEBRA (costae)

KRĘGI PIERSIOWE 12 

(vertebrae thoracica)





MOSTEK (sternum)
 Składa się:

- rękojeści

- trzonu

- wyrostka mieczykowatego

- wcięcia żebrowe /służące do 
połączeń z żebrami/

 Na rękojeści znajduje się 
wcięcie szyjne, wcięcie 
obojczykowe i wcięcie 
żebrowe dla połączenia I żebra

 W miejscu połączenia rękojeści 
i trzonu znajduje się kąt 
mostka,do którego przyczepia 
się II żebro

 Jest miejscem punkcji w celu 
uzyskania szpiku kostnego





ŻEBRA (costae)
 Wyróżniamy 12 par żeber

 Żebra dzieli się na:

- prawdziwe – VII górnych par łączących się 
bezpośrednio z mostkiem

- rzekome

– (VIII, IX, X) łączące się z mostkiem za 
pośrednictwem chrząstki VII żebra wytwarzając 
łuk żebrowy

– (XI, XII) nie łączące się z mostkiem (wolne)

 Żebro dzieli się na:

- część tylną zwaną kością żebrową

- część przednią – chrząstkę żebrową, 
która łączy się z mostkiem



ŻEBRO (costa)

 Wyróżniamy:

- koniec mostkowy –

przedni

- trzon – płaski, tworzy kąt 

żebra – na brzegu dolnym 

jest bruzda żebra 

przeznaczona dla naczyń i 

nerwu międzyżebrowych

- koniec kręgosłupowy –

tylny, na którym znajduje się 

głowa, szyjka i guzek

żebra /na głowie i guzku 

znajdują się pow. stawowe 

do połączenia z 

k.piersiowymi/





PUNKTY KOSTNE DOSTĘPNE BADANIEM PALPACYJNYM

 Wyrostki kolczyste 

kręgów C7 do L5

 Grzebień krzyżowy 

pośrodkowy

 Kość guziczna

 Powierzchnia 

przednia mostka, 

wcięcie szyjne i kąt 

mostka

 Powierzchnia 

zewnętrzna żeber

i łuki żebrowe



PUNKTY KOSTNE DOSTĘPNE BADANIEM PALPACYJNYM

 C7 – kręg wystający

 Th3 – wyrostek kolczysty 
tego kręgu leży na linii 
łączącej grzebienie obu 
łopatek

 Th7 – leży na linii łączącej 
kąty dolne łopatek przy 
przywiedzionych 
ramionach

 L4 – leży na linii łączącej 
najwyższe punkty 
grzebieni kości 
biodrowych. Określenie 
tego punktu jest ważne 
przy wyborze nakłucia 
lędźwiowego 


