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1. Wybierz właściwą odpowiedź (0.25pkt) 
Czynność, którego mięśnia ściśle odpowiada 
opisowi: zgina staw śródręcznopaliczkowy, 
prostuje staw międzypaliczkowy i odwodzi palce: 
a. mięsień zginacz palców głęboki 
b. mięsień prostownik palców 
c. mięsień glistowaty 
d. mięsień międzykostny grzbietowy 
e. mięsień międzykostny dłoniowy 
 

2. Wybierz właściwą odpowiedź (0.25pkt) 
Które z niżej wymienionych nerwów, 
przylegające bezpośrednio do kości ramiennej 
mogą zostać uszkodzone w wyniku jej złamania: 
a. pachowy, mięśniowo-skórny, promieniowy 
b. pachowy, pośrodkowy, łokciowy 
c. pachowy, promieniowy, łokciowy 
d. pachowy, pośrodkowy, mięśniowo-skórny 
e. pośrodkowy, promieniowy, łokciowy 

3. Wybierz właściwą odpowiedź (0.25pkt) 
Kobieta nie może wykonać obrotu kończyny górnej 
na zewnątrz. Który z niżej wymienionych mięśni 
jest uszkodzony: 
a. piersiowy większy 
b. podłopatkowy 
c. obły większy 
d. najszerszy grzbietu 
e. obły mniejszy 

4. Wybierz właściwą odpowiedź (0.25pkt) 
U pacjenta pomimo rany kłutej i uszkodzenia 
tętnicy pachowej zachowane jest prawidłowe 
krążenie krwi dzięki sieci stawowej łopatki. Która 
z wymienionych tętnic odchodzących 
bezpośrednio od tętnicy podobojczykowej jest 
źródłem unaczynienia: 
a. grzbietowa łopatki 
b. piersiowo-barkowa 
c. podłopatkowa 
d. poprzeczna szyi 
e. nadłopatkowa 

 5. Wybierz właściwą odpowiedź (0.25pkt) 
Która z części lub gałęzi splotu ramiennego jest 
odpowiedzialna za unerwienie skóry 
przyśrodkowej powierzchni przedramienia: 
a. nerw mięśniowo-skórny 
b. pęczek boczny 
c. nerw łokciowy 
d. pęczek przyśrodkowy 
e. nerw promieniowy 

6. Wybierz właściwą odpowiedź (0.25pkt) 
Mięsień, który kompensuje uszkodzoną czynność 
mięśnia odwracacza przedramienia jest: 
a. mięsień prostownik łokciowy nadgarstka 
b. mięsień ramienny 
c. mięsień dwugłowy ramienia 
d. mięsień trójgłowy ramienia 
e. mięsień łokciowy 

7. Wybierz właściwą odpowiedź (0.25pkt)   
Który z poniżej wymienionych mięśni nie należy do 
warstwy głębokiej grupy tylnej mięśni  
przedramienia: 
a. mięsień odwodziciel długi kciuka 
b. mięsień prostownik krótki kciuka 
c. mięsień prostownik długi kciuka 
d. mięsień prostownik palca małego 
e. mięsień prostownik palca wskazującego 

8. Wybierz właściwą odpowiedź (0.25pkt)   
Otwór czworoboczny jamy pachowej zawiera 
wszystkie wymienione struktury oprócz: 
a. nerwu pachowego 
b. tętnica okalająca ramię tylna 
c. naczynia limfatyczne 
d. nerw promieniowy 
e. żyła okalająca ramię tylna 

 

 

 

 



9. Podaj strukturę, od której odchodzi: (2.0 pkt) 

a. tętnica międzykostna wspólna-………………………………………………………………………………………………………… 

b. tętnica właściwa kciuka-…………………………………………………………………………………………………………………… 

c. nerw międzykostny tylny-………………………………………………………………………………………………………………… 

d. nerw skórny boczny dolny ramienia-……………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Uzupełnij zdania (2.5 pkt) 

a.   Fałd pachowy tylny utworzony jest przez krawędź mięśnia …………….…………..…………………………….… 

b.  Bocznie otwór pachowy przyśrodkowy ograniczony jest przez ……………………..……………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

c.  Ograniczenie przyśrodkowo-dolne dołu łokciowego stanowi ………………….……………………………………. 

d.  Wyniosłość promieniową nadgarstka ograniczającą kanał nadgarstka tworzą …………..…………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. 21-letni mężczyzna po wypadku komunikacyjnym cierpi z powodu uszkodzenia ramienia. 

Wykonane zdjęcie rtg uwidoczniło złamanie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej.  

a. Podaj, który z nerwów długich mógł zostać uszkodzony (0.5)…………………………………………………………… 

b. Jaka tętnica na tej wysokości towarzyszy uszkodzonemu nerwowi (0.5) ………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c. Jak nazywa się obraz porażenia tego nerwu (0.5)………………………………………………………………………………  

d. W jakiej okolicy występują najbardziej charakterystyczne zaburzenia czucia (1.0) ……………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Na rysunku zostało zaznaczone miejsce przyczepu mięśni. Podaj ich nazwy (1.0 pkt) 

 


