ZAKRES MATERIAŁU DO KOLOKWIÓW PRAKTYCZNYCH
/Wymagane jest nazewnictwo tylko w języku polskim/
UKŁADU NARZĄDU RUCHU
1. Nazewnictwo wszystkich kości czaszki /bez nazewnictwa ich części, wyrostków i innych szczegółów/.
2. Nazewnictwo wszystkich kości szkieletu pozaczaszkowego /oprócz kości nadgarstka i stępu z wyjątkiem kości skokowej i
piętowej/. Nie obowiązuje nazewnictwo wyrostków, grzebieni, dołów, itp.
3. Nazewnictwo wybranych mięśni z następujących okolic:
Mięśnie głowy nie obowiązują do kolokwium praktycznego.
Szyja:
- m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy
- m. szeroki szyi
Mięśnie grzbietu:
- m. czworoboczny
- m. najszerszy grzbietu
- m. równoległoboczny
Mięśnie klatki piersiowej:
- m. piersiowy większy i mniejszy
- m. zębaty przedni
- mm. miedzyżebrowe zewnętrzne i wewnętrzne
- przepona
Mięśnie brzucha:
- m. prosty brzucha
- m. skośny brzucha zewnętrzny i wewnętrzny
- m. czworoboczny lędźwi
- m. lędźwiowy większy
Mięśnie obręczy kończyny górnej:
- m. naramienny
- m. obły większy i mniejszy
Mięśnie ramienia:
- m. dwugłowy ramienia
- m. ramienny
- m. trójgłowy ramienia
Mięśnie przedramienia i ręki nie obowiązują do kolokwium praktycznego.
Mięśnie obręczy kończyny dolnej:
- m. biodrowo-lędźwiowy
- m. pośladkowy wielki, średni, mały
Mięśnie uda:
- m. czworogłowy uda: m. obszerny boczny, m. obszerny przyśrodkowy, m. obszerny pośredni, m. prosty uda
- m. krawiecki
- m. przywodziciel: wielki, długi, krótki
- m. dwugłowy uda
- m. smukły
- m. półściegnisty
- m. półbłoniasty
Mięśnie podudzia:
- m. brzuchaty łydki
- m. płaszczkowaty
Mięśnie stopy nie obowiązują do kolokwium praktycznego.

1

UKŁAD NERWOWY I NARZĄDY ZMYSŁÓW
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Płacik okołośrodkowy
Zakręt przedśrodkowy i zaśrodkowy
Zakręty poprzeczne (Heschla)
Bruzda ostrogowa
Hipokamp i hak zakrętu przyhipokampowego
Wyspa
Torebka wewnętrzna
Jądro ogoniaste
Jądro soczewkowate
Przedmurze
Ciało migdałowate
Komora boczna
Komora III
Komora IV
Opuszka węchowa
Pasmo węchowe
Trójkąt węchowy
Nerw wzrokowy
Skrzyżowanie wzrokowe
Pasmo wzrokowe
Konar mózgu
Ciało suteczkowate
Guz popielaty i lejek
Blaszka czworacza (wzgórki górne i dolne) oraz ramiona wzgórków
Ciało kolankowate boczne i przyśrodkowe
Nakrywka śródmózgowia
Istota czarna
Wodociąg mózgu
Ciało modzelowate (bez konieczności rozróżniania poszczególnych części)
Wzgórze
Most
Nerw trójdzielny
Nerw błędny
Piramida
Oliwka
Pęczek smukły i klinowaty
Konar móżdżku (bez konieczności rozróżniania na górny, środkowy, dolny)
Robak
Płaty móżdżku: przedni, środkowy, tylny i grudkowo-kłaczkowy
Tętnica przednia mózgu
Tętnica szyjna wewnętrzne
Tętnica łącząca tylna
Tętnica tylna mózgu
Tętnica podstawna
Sierp mózgu i móżdżku
Namiot móżdżku
Spływ zatok
Zatoka poprzeczna i zatoka esowata
Zatoka strzałkowa górna
Zatoka jamista
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UKŁAD NACZYNIOWY I ODDECHOWY
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Ściana przedsionka prawego i lewego
Uszko prawe i uszko lewe
Ściana komory prawej i lewej
Przegroda międzykomorowa
Mięśnie grzebieniaste
Mięśnie brodawkowate
Struny ścięgniste
Zastawka dwudzielna i zastawka trójdzielna
Zastawka pnia płucnego i zastawka aorty
Tętnica wieńcowa prawa i lewa
Zatoka wieńcowa
Pień płucny
Tętnica płucna prawa i lewa
Aorta wstępująca
Łuk aorty
Pień ramienno-głowowy
Tętnica podobojczykowa
Tętnica ramienna
Tętnica pachowa
Tętnica łokciowa
Tętnica promieniowa
Tętnica szyjna wspólna, zewnętrzna i wewnętrzna
Aorta piersiowa
Aorta brzuszna
Pień trzewny
Tętnica krezkowa górna i dolna
Tętnica biodrowa wspólna, zewnętrzna i wewnętrzna
Tętnica udowa
Tętnica podkolanowa
Tętnica piszczelowa tylna
Żyła główna górna i dolna
Żyła szyjna wewnętrzna
Żyła ramienno-głowowa
Żyła podobojczykowa
Żyła pachowa
Żyła ramienna
Żyła odłokciowa i żyła odpromieniowa
Żyła biodrowa wspólna
Żyła biodrowa zewnętrzna i wewnętrzna
Żyła udowa
Żyła odpiszczelowa i żyła odstrzałkowa
Przewód piersiowy
Małżowiny nosowe górna, środkowa, dolna
Zatoka czołowa, szczękowa, klinowa
Chrząstka tarczowata i chrząstka pierścieniowata
Nagłośnia
Tchawica
Oskrzele główne prawe i lewe
Płaty płuca prawego i lewego
Żyły płucne
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UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I POKARMOWY
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Pęcherz moczowy
Moczowód
Miedniczka nerkowa
Kielich większy i mniejszy
Piramidy nerkowe
Tętnica nerkowa
Żyła nerkowa
Macica (dno, trzon, szyjka)
Jajnik
Jajowód
Jądro i najądrze
Prostata
Nasieniowód
Ślinianka przyuszna
Przełyk
Żołądek (dno, trzon, odźwiernik)
Dwunastnica
Jelito czcze i jelito kręte
Jelito grube (kątnica, okrężnica: wstępująca, poprzeczna, zstępująca, esowata)
Wyrostek robaczkowy
Odbytnica
Wątroba (płaty: prawy, lewy, czworoboczny, ogoniasty)
Żyła wrotna i jej dopływy początkowe (żyła śledzionowa, żyła krezkowa górna)
Tętnica wątrobowa właściwa
Przewód wątrobowy wspólny
Pęcherzyk żółciowy (dno, trzon, szyjka)
Przewód pęcherzykowy
Przewód żółciowy wspólny
Trzustka (głowa, trzon, ogon)
Pień trzewny i jego gałęzie (tętnica śledzionowa, tętnica wątrobowa wspólna, tętnica żołądkowa lewa)
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