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Kolokwium I 

 Techniki dentystyczne- semestr II  
1. Podaj nazwę łacińską kości(2.0 pkt) 

a) budującej podstawę czaszki i nie będącej kością pneumatyczną  ………………………………….……..…………. 

b) posiadającej wyrostek czołowy………………………………………………………………………………………………………… 

c) zawierającej wyrostek dziobiasty ……………………………….…………………………….…………………………………….. 

d) której częścią jest piramida…………..………………………………………………………..………………………………………..          

 

2. Podaj nazwę otworu, przez który wychodzi z mózgoczaszki (1.0 pkt) 

a) nerw językowo-gardłowy ……………………………………………………………………………………..………………………… 

b) nerw żuchwowy …………………………………………………………………………………………………………………………..… 

c) nerw oczny ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) nerw dodatkowy ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Przyporządkuj elementy odpowiednim kościom czaszki(2.0 pkt)  

1. kość sitowa    A. wyniosłość krzyżowa 

2. szczęka    B. otwór nadoczodołowy 

3. żuchwa    C. wyrostek oczodołowy 

4. kość potyliczna    D. wyrostek rylcowaty 

5. kość skroniowa    E. otwór owalny 

6. kość czołowa    F. grzebień koguci 

7. kość podniebienna    G. dołek skrzydłowy 

8. kość klinowa    H. dół nadkłowy 

 

4. Uzupełnij zdania (2.5 pkt) 

Blaszka sitowa kości sitowej oddziela od siebie dół ……………………………..……………………………………………… 

i………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..  . 

Górno-tylną część kostnej przegrody nosa buduje…………………………………………………………………….………… 

kości…………………………………………………..………………………..  .  Wewnątrz żuchwy przebiega kanał żuchwy 

rozpoczynający się w połowie wysokości gałęzi żuchwy  otworem …………………..………………………………… 

i kończący się na zewnętrznej powierzchni trzonu otworem…………………..………………………………………… . 

Górną ścianę oczodołu tworzą (podaj nazwę kości i jej części) ……………………………………….………………….. 

…………………………………………… i ………………………………………………………………………………………………………….. .  



5.Wybierz 1 fałszywą odpowiedź dotyczącą 

połączeń w obrębie czaszki (0.25 pkt) 

a) ciemiączko przednie leży  na skrzyżowaniu 

szwu wieńcowego i strzałkowego 

b) szew węgłowy łączy obie kości ciemieniowe i 

łuskę kości potylicznej 

c) jedynym połączeniem stawowym jest staw 

skroniowo-żuchwowy zawierający krążek 

stawowy 

d) znajdują się tam wszystkie rodzaje połączeń   

e) chrząstkozrosty leżą na sklepieniu czaszki  

6. Wybierz 1 prawidłową odpowiedź (0.25 pkt) 

Łuk jarzmowy utworzony jest przez:   

a) wyrostek jarzmowy kości czołowej i wyrostek 

skroniowy kości jarzmowej 

b) wyrostek jarzmowy kości czołowej i wyrostek 

jarzmowy kości skroniowej 

c) wyrostek jarzmowy kości skroniowej i 

wyrostek skroniowy kości jarzmowej 

d) wyrostek jarzmowy szczęki i wyrostek 

skroniowy kości jarzmowej 

e) wyrostek skroniowy kości skroniowej i 

wyrostek jarzmowy kości jarzmowej 

7.Wybierz 1 prawidłową odpowiedź (0.25 pkt) 

Ścianę boczną jamy nosowej tworzy:   

a) blaszka pozioma kości podniebiennej 

b) kość nosowa 

c) trzon kości klinowej 

d) błędnik sitowy kości sitowej 

e) lemiesz 

8. Wybierz 1 fałszywą odpowiedź (0.25 pkt) 

W dole środkowym czaszki znajduje się:  

a) otwór owalny 

b) otwór kolcowy 

c) dół przysadki mózgowej 

d) przewód słuchowy wewnętrzny 

e) bruzda tętnicy szyjnej 

 

9. Wybierz 1 prawidłową odpowiedź (0.25 pkt) 

 Staw  skroniowo-żuchwowy wzmacniają 

więzadła: 

a) więzadło rylcowe i klinowe 

b) więzadło rylcowo-klinowe i boczne 

c) więzadło klinowo-żuchwowe i boczne 

d) więzadło rylcowo-żuchwowe i klinowe 

e) więzadło klinowo-żuchwowe i rylcowe 

10.Wybierz 1 fałszywą odpowiedź (0.25 pkt)  

W stawie  skroniowo-żuchwowym powierzchnie 

stawową tworzą: 

a) dołek stawowy i głowa żuchwy 

b) guzek stawowy i krążek stawowy 

c) guzek stawowy i głowa żuchwy 

d) krążek stawowy i głowa żuchwy 

e) głowa żuchwy i dół żuchwowy  

 

 

 

11. Podaj przez co jest utworzone podniebienie twarde(1.0 pkt) …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 


