
Ćwiczenie 1 (12.03.2020) 

1. Wybierz jedną prawidłową odpowiedź [0.25 p]. 

Mięsień płatowaty głowy zaliczany jest do 

grupy mięśni 

a/ poprzeczno- kolcowych 

b/ kolcowo- ramiennych 

c/ kolcowo- żebrowych 

d/ kolcowo- poprzecznych 

e/ krótkich grzbietu 

2. Wybierz jedną fałszywą odpowiedź [0.25 p]. 

Do mięśni, który odpowiada za rotację 

ramienia na zewnątrz należy: 

a/ mięsień, który ogranicza od góry otwór 

pachowy czworoboczny 

b/ m. podgrzebieniowy 

c/ m. nagrzebieniowy 

d/ m. piersiowy większy 

e/ m. obły mniejszy 

 

3. Wybierz jedną prawidłową odpowiedź [0.25 p]. 

Mięsień czworoboczny 

a/ należy do mięśni kolcowo- poprzecznych 

b/ jest unerwiony przez gałązki splotu 

ramiennego 

c/ jego ścięgno końcowe znajduje się 

 na guzku mniejszym kości ramiennej 

d/ przyczepia się do wyrostków kolczystych 

wszystkich kręgów szyjnych 

e/ cofa staw ramienny, zbliża łopatkę do 

kręgosłupa i przyciska ją do klatki piersiowej 

4. Wybierz jedną fałszywą odpowiedź [0.25 p]. 

Mięsień dźwigacz łopatki: 

a/ należy do warstwy głębokiej mięśni 

kolcowo- ramiennych 

b/ razem z m. równoległobocznym mniejszym 

i większym przyczepia się do brzegu 

przyśrodkowego łopatki 

c/ rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych 

kręgów C1-C4 

d/ unerwiony jest przez n. grzbietowy łopatki 

e/ unosi łopatkę ku górze 

5. Używając nazw angielskich podaj nazwę [1.0 p] 

a/ nerwu, który przechodzi przez otwór czworoboczny jamy pachowej …………………………………….. 

b/ mięśnia, który jest unerwiony przez nerw piersiowo-grzbietowy i tworzy ścianę tylną jamy pachowej  

…………………………………………………………………………….  

UWAGA! Pytania 6 oraz 7 są wielokrotnego wyboru 

6. Do guzka większego kości ramiennej przyczepia 

się [0.5 p] 

a/ m. obły większy 

b/ m. podgrzebieniowy 

c/ m. obły mniejszy 

d/ m. nadgrzebieniowy 

e/ m. podłopatkowy 

7. Splot ramienny [0.5 p] 

a/ leży w szczelinie tylnej mięśni pochyłych 

b/ w części podobojczykowej oddaje nerw 

grzbietowy łopatki 

c/ gałęzie przednie nerwów rdzeniowych C5-C7 

tworzą pęczek boczny 

d/ oddaje gałęzie unerwiające wszystkie mięśnie 

kończyny górnej 

e/ pęczek przyśrodkowy powstaje z połączenia 

części przednich odchodzących od pnia 

środkowego i dolnego 

 

 


