
1. Części przełyku i żołądka, połączenie żołądkowo- przełykowe i żołądkowo- dwunastnicze 

2. Cewa jelitowa- nazwy poszczególnych odcinków jelita cienkiego i grubego 

3. Położenie wyrostka robaczkowego 

4. Położenie wątroby, nazwy dróg żółciowych, położenie pęcherzyka żółciowego 

5. Położenie i części trzustki (część zewnątrzwydzielnicza i wewnątrzwydzielnicza- wyspy 

trzustkowe) 

6. Bańka wątrobowo- trzustkowa- co ją tworzy i gdzie się znajduje 

7. Położenie nerek 

8. Makroskopowa budowa nerki (kora i rdzeń) 

9. Ogólna budowa nefronu (ciałko nefronu, kanalik kręty I rzędu, pętla nefronu [Henlego], 

kanalik kręty II rzędu, cewka zbiorcza 

10. Układ kielichowo- miedniczkowy- nazwy 

11. Moczowód, pęcherz moczowy- ogólne położenie 

12. Narządy płciowe męskie 

a. Nazwy, ogólna lokalizacja i rola- jądro, najądrze, nasieniowód, pęcherzyki nasienne, 

gruczoł krokowy, ogólna budowa prącia (ciała jamiste- rola w zjawisku erekcji; ciało 

gąbczaste- części [żołądź prącia] przebieg cewki moczowej męskiej [części!]) 

13. Narządy płciowe żeńskie 

a. Nazwy, ogólna lokalizacja i rola- jajnik, jajowód [części, rola w procesie zapłodnienia] 

macica [części narządu, warstwy ściany], pochwa, cewka moczowa żeńska, narządy 

płciowe zewnętrzne [nazwy, ograniczenia przedsionka pochwy i znajdujące się w nim 

ujście pochwy i ujście zewnętrzne cewki moczowej] ], łechtaczka 

14. Gruczoły wydzielania wewnętrznego- lokalizacja i rodzaje wydzielanych hormonów- 

szyszynka, podwzgórze, przysadka mózgowa, tarczyca i przytarczyce, nadnercza, wyspy 

trzustkowe, jądra, jajniki 

15. Podstawy budowy układu naczyniowego 

a. Części aorty i wybrane gałęzie- aorta wstępująca (tt.wieńcowe), łuk aorty [nazwy 

głównych gałęzi; dalszy podział tętnicy szyjnej wspólnej- tętnica szyjna wewnętrzna i 

jej udział w unaczynieniu mózgowia; tętnica podobojczykowa- udział w unaczynieniu 

mózgowia i ucha wewnętrznego (tętnica kręgowa, tętnica podstawna); główne 

tętnice k.górnej- t. pachowa, ramienna ,promieniowa, łokciowa ; aorta piersiowa; 

aorta brzuszna (tt.nerkowe, pień trzewny, tt.krezkowe) t. biodrowa wspólna, t. 

biodrowa wewnętrzna (unaczynienie narządów miednicy) t. biodrowa zewnętrzna, 

udowa, podkolanowa, tt.piszczelowe, t.grzbietowa stopy 

b. Miejsca badania tętna- t.szyjna wspólna, t.promieniowa, t.udowa, t.grzbietowa stopy 

c. Główne żyły (z jakich dopływów powstają)- żyła szyjna wewnętrzna, żyła ramienno- 

głowowa, żyła główna górna, żyła główna dolna, żyła wrotna 

d. Węzły chłonne podżuchwowe, węzły chłonne szyjne głębokie, węzeł chłonny kąta 

żuchwy 

16. Narząd wzroku- tematyka omówiona na e-wykładzie 

17. Układ ruchu- tematyka omówiona na e-wykładzie 


