
Przykład pytań testowych  z ćwiczenia nr 1 z kończyny dolnej  

1.Wybierz jedną poprawną odpowiedź. Do krętarza 

mniejszego przyczepia się 

a/ m. naprężacz powięzi szerokiej 

b/ m. bliźniaczy górny 

c/ m. gruszkowaty 

d/ m. biodrowo- lędźwiowy 

e/ m. pośladkowy wielki 

5. Wybierz jedną fałszywą odpowiedź. Mięsień pośladkowy 

wielki  
a/ należy do grupy tylnej mięśni grzbietowych obręczy  

   kończyny dolnej 

b/ jest unerwiony przez n. pośladkowy górny ze splotu  

    krzyżowego 

c/ przyczepia się do guzowatości kości udowej 
d/ jest najsilniejszym prostownikiem stawu biodrowego 

e/ jest unaczyniony zarówno przez gałęzie t. biodrowej  

    wewnętrznej, jak i gałęzie t. głębokiej uda 
2. Wybierz jedną poprawną odpowiedź. Iniekcje 

domięśniowe prawidłowo należy wykonać  

a/ w górno- przyśrodkowym kwadrancie pośladka  

b/ w dolno-bocznym kwadrancie pośladka 

c/ w górno-bocznym kwadrancie pośladka 

d/ w dolno- przyśrodkowym kwadrancie pośladka 

e/ w dowolnej okolicy pośladka, gdyż nerw kulszowy jest 

przykryty grubą warstwą mięśnia pośladkowego wielkiego 

 

 

 

6. Wybierz jedną fałszywą odpowiedź dotyczącą splotu 

lędźwiowego  

a/  gałąź pierwszego nerwu lędźwiowego może otrzymywać  

     włókna od nerwu podżebrowego 

b/ oddaje nerw płciowo-udowy, którego gałąź udowa  

    przechodzi przez rozstęp mięśniowy 

c/ leży między częścią powierzchowną, a głęboką m.  

    lędźwiowego większego 

d/ porażenie jego największej gałęzi powoduje zniesienie  

    czynnego prostowania w stawie kolanowym  
e/ nerw zasłonowy jest jedynym nerwem ukazującym się na   

    brzegu przyśrodkowym m. lędźwiowego większego 

 

 
3. Wybierz jedną poprawną odpowiedź. Wybierz jedną 

poprawną odpowiedź. Rozstęp naczyń 

a/ jego boczne ograniczenie stanowi ligamentum lacunare 

b/ jego przyśrodkowe ograniczenie stanowi arcus  

    iliopectineus 

c/ przechodzi przez niego musculus iliopsoas 
d/ przechodzi przez niego nerw udowy 

e/ po stronie bocznej zawiera tętnicę udową 

7. Wybierz jedną fałszywą odpowiedź. Nerw kulszowy 

a/ utworzony jest z włókien od L4 do S3 

b/ w odcinku pośladkowym leży na musculus quadratus     

    femoris 

c/ w odcinku pośladkowym jest przykryty m. pośladkowym  

    wielkim 
d/ w otworze kulszowym większym zespala się z n. skórnym  

    tylnym uda, który oddaje nerwy pośladkowe dolne 

e/ wychodzi z miednicy przez otwór kulszowy większy  

   powyżej mięśnia gruszkowatego 

 

                                                          

                                                                                              

                                                                                             


