Заняття №2. Будова кісток
тулуба і кінцівок
Якi частини розрiзняють у
типовому хребцi?
+тiло i дугу з вiдростками
-отвiр хребця
-дугу без вiдросткiв
-тiло з вiдростками
?
Чим обмежений хребцевий
отвiр?
+дугою i задньою поверхнею
тiла
-дугою i переднею поверхнею
тiла
-вiдростками хребця
-вiдростками i дугою хребця
?
Що утворюють отвори всiх
хребцiв?
+хребтовий канал
-спиномозковий канал
-мiжхребцевi отвори
-живiльнi отвори
?
Якi є непарнi вiдростки хребця?
+остистий вiдросток
-поперечний вiдросток
-суглобовий вiдросток
-медiальний вiдросток
?
Якi є парнi вiдростки хребця?
+поперечний та суглобовi
вiдростки
-поперечнi та остистi вiдростки
-медiальнi та латеральнi
вiдростки
-медiальнi та поперечнi
вiдростки
?
На якi вiддiли подiляється
хребтовий стовп?
+шийний, грудний,
поперековий, крижовий,
куприковий
-шийний, реберний, крижовий
-шийний, грудний, тазовий,
куприковий
-шийний, ключично-лопатковий,
поперековий, куприковий
?
Скiльки хребцiв мiстить шийний
вiддiл хребтового стовпа?
+7 хребцiв
-12 хребцiв
-5 хребцiв
-8 хребцiв
?
Скiльки хребцiв мiстить грудний
вiддiл хребтового стовпа?

+12 хребцiв
-5 хребцiв
-15 хребцiв
-7 хребцiв
?
Скiльки хребцiв мiстить
крижовий вiддiл хребтового
стовпа?
+5 хребцiв
-7 хребцiв
-12 хребцiв
-3 - 4 хребця
?
Скiльки хребцiв мiстить
поперековий вiддiл хребтового
стовпа?
+5 хребцiв
-7 хребцiв
-12 хребцiв
-3 - 4 хребця
?
Скiльки хребцiв мiстить
куприковий вiддiл хребтового
ствола?
+4 - 5 хребцiв
-7 хребцiв
-8 хребцiв
-1 хребець
?
Що проходить всереденi
крижової кiстки?
+крижовий канал
-переднi крижовi отвори
-заднi крижовi отвори
-мiжхребцевi отвори
?
Як називається нижня частина
крижової кiстки?
+верхiвка
-основа
-бiчнi частини
-вушкоподiбна поверхня
?
З чим сполучається верхiвка
крижової кiстки?
+з куприком
-з п'ятим поперековим хребцем
-з клубовою кiсткою
-з сiдничою кiсткою
?
З чого складається куприкова
кiстка?
+з рудиментарних 4-5
куприкових хребцiв
-з рудиментарних крижових
хребцiв
-з верхiвки крижової кiстки та I
куприкового хребця
-з рудиментарних крижових та
куприкових хребцiв
?

Чим представлений скелет
грудної клiтки?
+грудними хребцями, 12 парами
ребер i грудниною
-грудними хребцями, 7 парами
ребер i лопаткою
-грудними хребцями лопаткою,
ключицею
-грудними хребцями, 12 парами
ребер, лопаткою, ключицею
?
Скiльки ребер є у людини?
+12 пар
-7 пар
-10 пар
-8 пар
?
Якi частини має ребро?
+реброва кiстка (задня частина) i
ребровий хрящ (передня
частина)
-реброва кiстка (передня
частина) i ребровий хрящ (задня
частина)
-медiальну та латеральну
частини
-тiло, верхню та нижню частини
?
Як називаються сiм верхнiх пар
ребер?
+справжнi ребра
-несправжнi ребра
-коливнi ребра
-не мають назви
?
Чому I - VII ребра називають
справжнiми?
+тому, що своїми хрящовими
частинами вони сполучаються
безпосередньо з грудниною
-тому, що своїми кiстковими
частинами вони сполучаються
безпосередньо з грудниною
-тому, що своїми кiстковими
частинами вони сполучаються з
грудними хребцями
-тому, що своїми хрящовими
частинами вони сполучаються з
грудними хребцями
?
Що таке несправжнi ребра?
+це ребра, що не сполучаються з
грудниною, а причленовуються
до розташованого вище ребра
-цi ребра мають короткi хрящовi
частини, якi закiнчуються у
м'язах черевної стiнки
-це ребра, якi не з'єднуються з
грудними хребцями
-цi ребра сполучаються з
грудниною, але не сполучаються
з хребтовим стовпом

?
Якi ребра називаються
несправжнiми?
+8 - 10 пари ребер
-1 - 7 пари ребер
-11 - 12 пари ребер
-5 - 8 пари ребер
?
Якi ребра називаються
коливними?
+11 i 12 пари ребер
-8 - 10 пари ребер
-1 - 7 пари ребер
-5 - 7 пари ребер
?
Як називаються ребра, якi
закiнчуються у м'язах черевної
стiнки?
+коливнi ребра
-справжнi ребра
-несправжнi ребра
-хрящовi ребра
?
Якi кiнцi має ребро?
+переднiй - груднинний i заднiй
- хребцевий
-верхнiй та нижнiй кiнцi
-медiальний та латеральний
кiнцi
-присереднiй та груднинний
?
З чим сполучаються заднi кiнцi
ребер?
+з грудними хребцями
-з поперечними вiдростками
поперекових хребцiв
-з поперечними вiдростками
шийних хребцiв
-з грудниною
?
Якi частини має груднина?
+ручка, тiло i мечоподiбний
вiдросток
-нiжка, тiло i мечоподiбний
вiдросток
-ручка, тiло i суглобовий
вiдросток
-ручка, тiло i поперечний
вiдросток
?
Якi анатомiчнi утвори є на
верхньому краї ручки груднини?
+яремна i ключичнi вирiзки
-ребернi вирiзки
-яремна i ребернi вирiзки
-яремна i мечоподiбна вирiзки
?
Де знаходиться на груднинi
яремна вирiзка?
+на верхньому краю ручки
груднини

-на нижньому краю ручки
груднини
-на мечоподiбному вiдростку
-на латеральному краю тiла
груднини
?
Де знаходиться на груднинi
ключична вирiзка?
+на верхньому краю ручки
груднини латеральнiше вiд
яремної вирiзки
-на верхньому краю ручки
груднини медiальнiше вiд
яремної вирiзки
-на бiчних краях тiла груднини
-на бiчних краях мечоподiбного
вiдростка
?
Що є на бiчних краях тiла
груднини?
+ребровi вирiзки
-ключичнi вирiзки
-яремнi вирiзки
-суглобовi вiдростки
?
Що утворюється мiж ручкою i
тiлом груднини?
+кут груднини
-мечоподiбний вiдросток
груднини
-яремна вирiзка
-суглобовий вiдросток груднини
?
Як називається вiдросток
груднини?
+мечоподiбний
-нижнiй суглобовий
-верхнiй суглобовий
-поперечний
?
Якi вiддiли видiляють у кiстках
верхньої кiнцiвки?
+пояс верхньої кiнцiвки i вiльна
частина верхньої кiнцiвки
-пояс верхньої кiнцiвки i плече
-пояс верхньої кiнцiвки i
передплiччя
-плече, передплiччя i кисть
?
З яких кiсток складається пояс
верхньої кiнцiвки?
+ключицi i лопатки
-ключицi i груднини
-лопатки i плечової кiстки
-лопатки, груднини i ребер
?
Якi кути має лопатка?
+нижнiй, бiчний i верхнiй
-нижнiй, верхнiй i медiальний
-медiальний, латеральний i
верхнiй
-переднiй, заднiй i бiчний

?
Якi поверхнi має лопатка?
+реброву i задню
-медiальну i латеральну
-верхню i нижню
-реброву i верхню
?
Чим представлений бiчний кут
лопатки?
+суглобовою западиною
-голiвкою лопатки
-ключичною суглобовою
поверхнею
-ключичною вирiзкою
?
Якi частини має ключиця?
+тiло, груднинний i
акромiальний кiнцi
-основну частину, медiальний i
латеральний кiнцi
-тiло i два вiдростки
-тiло, реберний та плечовий
кiнцi
?
Яке положення на передплiччi
займає лiктьова кiстка?
+медiальне
-латеральне
-переднє
-заднє
?
Яке положення на передплiччi
займає променева кiстка?
+латеральне
-медiальне
-переднє
-заднє
?
З яких кiсток складається
кульшова кiстка?
+iз клубової, лобкової i сiдничої
-iз клубової i крижової
-iз лобкової, сiдничої i куприка
-клубової, сiдничої i крижової
?
Який анатомiчний утвiр
утворюється в мiсцi зчленування
тiл клубової, сiдничої та
лобкової кiстки?
+кульшова западина
-суглобова ямка
-стегнова западина
-затульний отвiр
?
З якою кiсткою зчленовується
кульшова западина?
+з головкою стегнової кiстки
-з крижовою кiсткою
-з куприком
-з V поперековим хребцем
?

З яких частин складається
стегнова кiстка?
+дiафiза, проксимального i
дистального епiфiзiв
-тiла, вiдросткiв та метафiзiв
-основної частини та апофiзiв
-тiла та дiафiза
?
Яким анатомiчним утвором
закiнчується проксимальний
кiнець стегнової кiстки?
+головкою стегнової кiстки
-великим вертлюгом
-двома виростками
-малим i третiм вертлюгом
?
У яку сторону спрямована
головка стегнової кiстки?
+медiально
-латерально
-вперед
-назад
?
Де знаходиться наколiнок?
+у товщi сухожилка
чотириголового м'яза стегна,
спереду вiд стегнової кiстки
-у товщi сухожилка
чотириголового м'яза стегна,
ззаду вiд стегнової кiстки
-з присередньої сторони
дистального кiнця стегнової
кiстки
-з бiчної сторони дистального
кiнця стегнової кiстки
?
До яких кiсток за класифiкацiєю
вiдноситься стегнова кiстка?
+до довгих трубчастих
-до губчастих
-до коротких трубчастих
-до плоских
?
До яких кiсток за класифiкацiєю
вiдноситься великогомiлкова
кiстка?
+до довгих трубчастих
-до губчастих
-до коротких трубчастих
-до плоских
?
До яких кiсток за класифiкацiєю
вiдноситься малогомiлкова
кiстка?
+до довгих трубчастих
-до губчастих
-до коротких трубчастих
-до плоских
Заняття №3. Будова кісток
черепа
?

До яких кiсток належить лобова
кiстка?
+до непарних повiтроносних
кiсток мозкового черепа
-до парних кiсток мозкового
черепа
-до непарних повiтроносних
кiсток лицьового черепа
-до парних кiсток лицьового
черепа
?
Як
називається
порожнина
лобової кiстки?
+лобова пазуха
-слiпа пазуха
-комiркова пазуха
-решiтчаста пазуха
?
Що знаходиться в лобовiй
пазусi?
+повiтря
-лiмфа
-венозна кров
-спинномозкова рiдина
?
З чим сполучається лобова
пазуха?
+з порожниною носа
-з порожниною рота
-з порожниною черепа
-з порожниною середнього вуха
?
До який кiсток належить тiм'яна
кiстка за класифiкацiєю?
+до плоских
-до губчастих
-до повiтроносних
-до сесамоподiбних
?
До який кiсток належить
потилична
кiстка
за
класифiкацiєю?
+до плоских
-до губчастих
-до повiтроносних
-до сесамоподiбних
?
До яких кiсток належить
клиноподiбна
кiстка
за
класифiкацiєю?
+до повiтроносних кiсток
-до змiшаних кiсток
-до плоских кiсток
-до парних кiсток мозкового
черепа
?
Який
анатомiчний
утвiр
знаходиться
всерединi
тiла
клиноподiбної кiстки?
+клиноподiбна пазуха
-великий отвiр
-сигмоподiбна пазуха

-зоровий канал
?
Що знаходиться в клиноподiбнiй
пазусi?
+повiтря
-лiмфа
-венозна кров
-спинномозкова рiдина
?
З
чим
сполучається
клиноподiбна пазуха?
+з порожниною носа
-з порожниною рота
-з порожниною черепа
-з порожниною середнього вуха
?
До яких кiсток належить
решiтчаста
кiстка
за
класифiкацiєю?
+до повiтроносних
-до плоских
-до змiшаних
-до парних кiсток лицьового
черепа
?
Що знаходиться в решiтчастих
комiрках решiтчастої кiстки?
+повiтря
-лiмфа
-венозна кров
-спинномозкова рiдина
?
З чим сполучаються решiтчастi
комiрки решiтчастої кiстки?
+з порожниною носа
-з порожниною рота
-з порожниною черепа
-з порожниною середнього вуха
?
Що знаходиться в соскоподiбних
комiрках i соскоподiбнiй печерi
соскоподiбного
вiдростка
скроневої кiстки?
+повiтря
-венозна кров
-артерiальна кров
-лiквор
?
Якi кiстки вiдносяться до
лицевого черепа?
+верхня та нижня щелепи,
пiднебiнна кiстка, нижня носова
раковина, носова i сльозова
кiстки, лемiш, вилична кiстка
-верхня та нижня щелепи,
решiтчаста
кiстка,
лемiш,
вилична кiстка
-нижня
щелепа,
пiднебiнна
кiстка, верхня та середня носовi
раковини,
сльозова
кiстка,
лемiш, лобова кiстка

-верхня щелепа, пiднебiнна
кiстка, середня носова раковина,
вилична кiстка, лобова та
решiтчаста кiстки
?
Якi кiстки вiдносяться до парних
кiсток лицевого черепа?
+верхня щелепа, пiднебiнна
кiстка, нижня носова раковина,
носова i сльозова кiстки, вилична
кiстка
-верхня та нижня щелепи, нижня
носова раковина, лемiш
-нижня
щелепа,
пiднебiнна
кiстка, носова i сльозова кiстки,
вилична кiстка
-верхня щелепа, пiднебiнна
кiстка, вилична кiстка, лемiш,
нижня носова раковина
?
До яких кiсток належить верхня
щелепа за класифiкацiєю?
+до повiтроносних
-до плоских
-до непарних кiсток лицевого
черепа
-до губчастих кiсток
?
Що мiстить тiло верхньої
щелепи?
+верхньощелепну (гайморову)
пазуху
-сигмоподiбну пазуху
-решiтчастий пухир
-решiтчастий лабiринт
?
Що
знаходиться
в
верхньощелепнiй (Гайморовiй)
пазусi?
+повiтря
-венозна кров
-артерiальна кров
-лiквор
?
З якою кiсткою зчленовується
нижня щелепа?
+зi скроневою
-з виличною
-з лобовою
-з верхньою щелепою
?
Де
знаходиться
пiд'язикова
кiстка?
+в дiлянцi шиї
-в дiлянцi лицевого черепа
-в дiлянцi мозкового черепа
-в дiлянцi голови
Заняття №4. Загальна
артросиндесмологія. Основні
суглоби тіла людини

?
До неперервних з'єднань кiсток
вiдносяться:
+синдесмози, синхондрози та
синостози
-суглоби та симфiзи
-суглоби, зв'язки та мембрани
-суглоби та синхондрози
?
До основних елементiв суглобiв
вiдносяться:
+суглобовi поверхнi кiсток
(суглобовий хрящ), суглобова
капсула, суглобова порожнина,
синовiальна рiдина
-суглобова порожнина, диски та
менiски
-суглобовi поверхнi кiсток
(суглобовий хрящ), зв'язки та
диски
-суглобова капсула, синовiальна
рiдина, внутрiшньосуглобовi
зв'язки
?
Допомiжнi утвори суглобiв - це:
+суглобовий диск, суглобовий
менiск, суглобова губа,
внутрiшньосуглобовi зв'язки
-суглобова порожнина,
суглобовi диски та менiски
-суглобова капсула, синовiальна
рiдина, внутрiшньосуглобовi
зв'язки
-суглобовi поверхнi (суглобовий
хрящ), суглобова капсула,
суглобова порожнина,
синовiальна рiдина
?
Якi рухи здiйснюються в
суглобах навколо фронтальної
осi?
+згинання та розгинання
-вiдведення та приведення
-обертання
-коловi рухи
?
Якi рухи здiйснюються в
суглобах навколо сагітальної
осi?
+вiдведення та приведення
-згинання та розгинання
-обертання
-коловi рухи
?
Якi рухи здiйснюються в
суглобах навколо вертикальної
осi?
+обертання
-вiдведення та приведення
-згинання та розгинання
-коловi рухи

?
Якi рухи здiйснюються в
суглобах при переходi з одної
осi на другу?
+коловi рухи
-вiдведення та приведення
-обертання
-згинання та розгинання
?
Яка форма з'єднання мiж тiлами
хребцiв?
+синхондроз або симфiз
-суглоб
-синостоз
-синдесмоз
?
Де знаходяться мiжхребцевi
диски?
+мiж тiлами вiд II шийного до I
крижового хребця
-мiж верхнiми i нижнiми
суглобовими вiдростками
хребцiв
-мiж тiлами вiд VII шийного до
II поперекового хребця
-мiж атлантом i потиличною
кiсткою
?
Якi вiддiли розрiзняють у
хребтовому стовпi?
+шийний, грудний,
поперековий, крижовий i
куприковий
-головний, грудний,
поперековий, крижовий
-шийний, грудний, поперековий,
тазовий
-головний, грудний, черевний,
крижовий, куприковий
?
Якi рухи можливi у плечовому
суглобi навколо сагiтальної осi?
+вiдведення до горизонтального
рiвня i приведення руки
-згинання i розгинання
-обертання плеча разом з
передплiччям i кистю назовнi i
досередини
-вiдведення плеча вище
горизонтального рiвня
?
Якi рухи можливi у плечовому
суглобi навколо фронтальної
осi?
+згинання i розгинання
-вiдведення до горизонтального
рiвня i приведення руки
-обертання плеча разом з
передплiччям i кистю назовнi i
досередини
-вiдведення плеча вище
горизонтального рiвня

?
Якi рухи можливi в плечовому
суглобi навколо вертикальної
осi?
+обертання плеча разом з
передплiччям i кистю назовнi i
досередини
-вiдведення до горизонтального
рiвня i приведення руки
-згинання i розгинання
-вiдведення плеча вище
горизонтального рiвня
?
Якими кiстками утворений
лiктьовий суглоб?
+плечовою, лiктьовою та
променевою
-плечовою та лiктьовою
-плечовою та променевою
-лiктьовою та променевою
?
Якi вiддiли має таз?
+великий таз та малий таз
-верхнiй та великий таз
-нижнiй та малий таз
-великий та середнiй таз
?
Якi рухи навколо фронтальної
осi вiдбуваються в кульшовому
суглобi?
+згинання та розгинання
-вiдведення та приведення
-обертання стегна
-коловi рухи
?
Якi рухи навколо сагiтальної осi
вiдбуваються в кульшовому
суглобi?
+вiдведення та приведення
-згинання та розгинання
-обертання стегна
-коловi рухи
?
Якi рухи навколо вертикальної
осi вiдбуваються в кульшовому
суглобi?
+обертання стегна
-коловi рухи
-згинання та розгинання
-вiдведення та приведення
?
Якi рухи можливi в колiнному
суглобi навколо фронтальної
осi?
+згинання та розгинання
-вiдведення та приведення
-обертання
-коловi рухи
?
До неперервних з'єднань кiсток
вiдносяться:

+синдесмози, синхондрози та
синостози
-суглоби та симфiзи
-суглоби, зв'язки та мембрани
-суглоби та синхондрози
?
До основних елементiв суглобiв
вiдносяться:
+суглобовi
поверхнi
кiсток
(суглобовий хрящ), суглобова
капсула, суглобова порожнина,
синовiальна рiдина
-суглобова порожнина, диски та
менiски
-суглобовi
поверхнi
кiсток
(суглобовий хрящ), зв'язки та
диски
-суглобова капсула, синовiальна
рiдина,
внутрiшньосуглобовi
зв'язки
?
Допомiжнi утвори суглобiв - це:
+суглобовий диск, суглобовий
менiск,
суглобова
губа,
внутрiшньосуглобовi зв'язки
-суглобова порожнина, суглобовi
диски та менiски
-суглобова капсула, синовiальна
рiдина,
внутрiшньосуглобовi
зв'язки
-суглобовi поверхнi (суглобовий
хрящ),
суглобова
капсула,
суглобова
порожнина,
синовiальна рiдина
?
Якi рухи здiйснюються в
суглобах навколо фронтальної
осi?
+згинання та розгинання
-вiдведення та приведення
-обертання
-коловi рухи
?
Якi рухи здiйснюються в
суглобах навколо сагітальної
осi?
+вiдведення та приведення
-згинання та розгинання
-обертання
-коловi рухи
?
Якi рухи здiйснюються в
суглобах навколо вертикальної
осi?
+обертання
-вiдведення та приведення
-згинання та розгинання
-коловi рухи
?
Якi рухи здiйснюються в
суглобах при переходi з одної осi
на другу?

+коловi рухи
-вiдведення та приведення
-обертання
-згинання та розгинання
?
Яка форма з'єднання мiж тiлами
хребцiв?
+синхондроз або симфiз
-суглоб
-синостоз
-синдесмоз
?
Де знаходяться мiжхребцевi
диски?
+мiж тiлами вiд II шийного до I
крижового хребця
-мiж верхнiми i нижнiми
суглобовими
вiдростками
хребцiв
-мiж тiлами вiд VII шийного до II
поперекового хребця
-мiж атлантом i потиличною
кiсткою
?
Якi вiддiли розрiзняють у
хребтовому стовпi?
+шийний, грудний, поперековий,
крижовий i куприковий
-головний,
грудний,
поперековий, крижовий
-шийний, грудний, поперековий,
тазовий
-головний, грудний, черевний,
крижовий, куприковий
?
Якi рухи можливi у плечовому
суглобi навколо сагiтальної осi?
+вiдведення до горизонтального
рiвня i приведення руки
-згинання i розгинання
-обертання плеча разом з
передплiччям i кистю назовнi i
досередини
-вiдведення
плеча
вище
горизонтального рiвня
?
Якi рухи можливi у плечовому
суглобi навколо фронтальної осi?
+згинання i розгинання
-вiдведення до горизонтального
рiвня i приведення руки
-обертання плеча разом з
передплiччям i кистю назовнi i
досередини
-вiдведення
плеча
вище
горизонтального рiвня
?
Якi рухи можливi в плечовому
суглобi навколо вертикальної
осi?

+обертання плеча разом з
передплiччям i кистю назовнi i
досередини
-вiдведення до горизонтального
рiвня i приведення руки
-згинання i розгинання
-вiдведення
плеча
вище
горизонтального рiвня
?
Якими
кiстками
утворений
лiктьовий суглоб?
+плечовою,
лiктьовою
та
променевою
-плечовою та лiктьовою
-плечовою та променевою
-лiктьовою та променевою
?
Якi вiддiли має таз?
+великий таз та малий таз
-верхнiй та великий таз
-нижнiй та малий таз
-великий та середнiй таз
?
Якi рухи навколо фронтальної
осi вiдбуваються в кульшовому
суглобi?
+згинання та розгинання
-вiдведення та приведення
-обертання стегна
-коловi рухи
?
Якi рухи навколо сагiтальної осi
вiдбуваються в кульшовому
суглобi?
+вiдведення та приведення
-згинання та розгинання
-обертання стегна
-коловi рухи
?
Якi рухи навколо вертикальної
осi вiдбуваються в кульшовому
суглобi?
+обертання стегна
-коловi рухи
-згинання та розгинання
-вiдведення та приведення
?
Якi рухи можливi в колiнному
суглобi навколо фронтальної осi?
+згинання та розгинання
-вiдведення та приведення
-обертання
-коловi рухи
Заняття №5. М'язи, фасції і
топографічні утворення спини,
грудей, голови, шиї, черевної
стінки грудей, голови, шиї,
черевної стінки
?

На якi групи подiляються м'язи
спини?
+поверхневi та глибокi
-переднi та заднi
-верхнi та нижнi
-медiальнi та латеральнi
?
При
скороченнi
дiафрагми
вiдбувається:
+сухожилковий
центр
опускається вниз, купол стає
плоским,
об'єм
грудної
порожнини збiльшується (вдих)
-сухожилковий
центр
пiднiмається догори, утворюючи
позитивний тиск у груднiй
порожнинi (видих)
-ребра опускаються (видих)
-ребра пiднiмаються (вдих)
?
На якi групи подiляються м'язи
живота?
+переднi, бiчнi та заднi
-медiальнi та латеральнi
-переднi, заднi та верхнi
-верхнi, нижнi та переднi
?
Як називається мiсце зрощення
апоневрозiв правих i лiвих
зовнiшнiх та внутрiшнiх косих i
поперечних м'язiв живота по
серединнiй лiнiї?
+бiла лiнiя живота
-дугоподiбна лiнiя
-пiвмiсяцева лiнiя
-пахвинний канал
?
Мiж
якими
анатомiчними
утворами натягнута бiла лiнiя
живота?
+мiж мечоподiбним вiдростком
груднини та лобковим симфiзом
-мiж правою та лiвою клубовими
переднiми верхнiми остями
-мiж лобковим симфiзом i
правою та лiвою клубовими
переднiми верхнiми остями
-мiж пупковим кiльцем та
правою i лiвою клубовими
переднiми верхнiми остями
?
Який
анатомiчний
утвiр
знаходиться майже посерединi
бiлої лiнiї живота?
+пупкове кiльце
-глибоке пахвинне кiльце
-поверхневе пахвинне кiльце
-медiальна пахвинна ямка
?
Який
анатомiчний
утвiр
проходить через пахвинний
канал у чоловiкiв?

+сiм'яний канатик
-пупкова вена
-пупкова артерiя
-кругла зв'язка
?
Який
анатомiчний
утвiр
проходить через пахвинний
канал у жiнок?
+кругла зв'язка
-сiм'яний канатик
-пупкова артерiя
-пупкова вена
?
Назвiть слабкi мiсця передньої
черевної стiнки:
+пахвинний канал, бiла лiнiя
живота,
пупкове
кiльце,
пiвмiсяцева лiнiя
-пахвинний канал, дугоподiбна
лiнiя, пупкове кiльце, серединна
пупкова складка
-бiла лiнiя живота, пупкове
кiльце, бiчнi та присереднi
пупковi складки
-дугоподiбна, пiвмiсяцева та бiла
лiнiї
?
На якi групи подiляються м'язи
голови?
+м'язи лиця та жувальнi м'язи
-поверхневi та глибокi м'язи
-м'язи лиця та глибокi м'язи
-м'язи нижньої щелепи та коловi
м'язи ока i рота
?
На якi групи подiляються
передні м'язи шиї?
+поверхневi, середні та глибокi
-бiчнi, середні та медіальні
-бiчнi та медiальнi
-верхні та нижні
Заняття № 6. М'язи, фасції і
топографічні утворення
верхніх і нижніх кінцівок.
?
На якi групи подiляються м'язи
плеча?
+на передню групу згиначiв та
на задню групу розгиначiв
-на передню групу розгиначiв та
на задню групу згиначiв
-на медiальну групу пронаторiв
та латеральну групу супiнаторiв
-на поверхневу та глибоку групи
(згиначiв та розгиначiв)
?
На якi групи подiляються м'язи
передплiччя?

+на передню групу (згиначi та
пронатори) i на задню групу
(розгиначi та супiнатори)
-на медiальну групу пронаторiв
та латеральну групу супiнаторiв
-на поверхневу та глибоку групи
(згиначi та розгиначi)
-на задню групу (згиначi та
пронатори) i на передню групу
(розгиначi та супiнатори)
?
На якi групи подiляються м'язи
кистi?
+на м'язи пiдвищення великого
пальця - thenar, м'язи
пiдвищення мiзинця - hypothenar
та середню групу м'язiв
-на медiальну та латеральну
групи i тильнi м'язи
-на м'язи поверхневої i глибокої
груп
-на м'язи thenar, hypothenar та
тильнi м'язи
?
Якi анатомiчнi утвори
розташованi на переднiй стiнцi
пахвової порожнини?
+ключично-грудний, грудний та
пiдгрудний трикутники
-верхнiй, середнiй та нижнiй
трикутники
-тристороннiй та
чотиристороннiй отвори
-верхня та нижня апертури
пахвової порожнини
?
Якi анатомiчнi утвори
знаходяться на заднiй стiнцi
пахвової порожнини?
+тристороннiй та
чотиристороннiй отвори
-ключично-грудний, грудний та
пiдгрудний трикутники
-верхня та нижня апертури
пахвової порожнини
-канал променевого нерва
?
На якi групи подiляються м'язи
таза?
+передню та задню
-медiальну та латеральну
-верхню та нижню
-глибокi та поверхневi
?
На якi групи подiляються м'язи
стегна?
+передню, задню та медiальну
-передню, задню та латеральну
-медiальну та латеральну
-глибоку та поверхневу
?

На якi групи подiляються м'язи
гомiлки?
+передню (розгиначi), задню
(згиначi) та латеральну
(пронатори)
-передню (згиначi), задню
(розгиначi) та бiчну (супiнатори)
-латеральну (розгиначi) та
медiальну (згиначi)
-глибоку (розгиначi) та
поверхневу (згиначi)
?
На якi групи подiляються м'язи
стопи?
+тильнi та пiдошвовi
-глибокi та поверхневi
-медiальнi та латеральнi
-присереднi, бiчнi та середню
групи
?
Який канал не iснує в нормi?
+стегновий
-привiдний
-затульний
-нижнiй м'язово-малогомiлковий
?
Який анатомiчний утвiр
розташований у заднiй дiлянцi
колiна i має форму ромба?
+пiдколiнна ямка
-ромбоподiбна ямка
-гомiлково-пiдколiнний канал
-верхнiй м'язовомалогомiлковий канал
Заняття №7. Будова органів
травної системи
?
Частинами язика є:
+верхiвка, тiло, корiнь
-верхiвка, тiло, основа
-корiнь, тiло, основа
-верхiвка, тiло, шийка
?
Верхня поверхня язика
називається:
+спинка
-дно
-верхiвка
-край
?
Слiпий отвiр язика
розташований:
+мiж коренем та тiлом язика
-мiж верхiвкою та тiлом язика
-мiж верхiвкою та коренем язика
-мiж краєм та тiлом язика
?
Межова борозна язика
розташована мiж:
+тiлом i коренем язика

-тiлом i верхiвкою язика
-верхiвкою i коренем язика
-краєм i тiлом язика
?
До смакових сосочкiв язика
належать:
+грибоподібні, жолобуваті та
листоподібні
-грибоподібні, жолобуваті та
ниткоподібні
-ниткоподібні та листоподібні
-грибоподібні, листоподібні та
ниткоподібні
?
До сосочкiв язика, що
сприймають тактильні та
больові подразнення, належать:
+ниткоподібні
-жолобуваті
-листоподібні
-грибоподібні
?
На коренi язика розташований:
+язиковий мигдалик
-жолобкваті сосочки
-серединна борозна язика
-піднебінний мигдалик
?
Пiднебiння подiляється на:
+тверде i м`яке
-кiсткове i тверде
-кiсткове i хрящове
-верхнє i нижнє
?
М`яке пiднебiння в основі має:
+піднебінний апоневроз
-піднебінну завіску
-піднебінний язичок
-піднебінно-глоткову дужку
?
В ямці мигдалика розташований:
+піднебінний мигдалик
-язиковий мигдалик
-глотковий мигдалик
-трубний мигдалик
?
Частинами зуба є:
+коронка, шийка, корiнь
-тiло, шийка, корiнь
-коронка, перешийок, корiнь
-головка, шийка, корiнь
?
Яка кiлькiсть молочних зубiв?
+20
-32
-26
-30
?
Яка кiлькiсть постiйних зубiв?
+32
-30
-20

-22
?
Яка формула постiйних зубiв?
+2-1-2-3
-3-2-1-2
-2-1-0-3
-2-1-3-2
?
До великих слинних залоз
належать:
+привушна, пiд`язикова,
пiднижньощелепна
-привушна, пiд`язикова, щiчна
-пiд`язикова,
пiднижньощелепна, пiднебiнна
-привушна, молярна, пiд`язикова
?
До малих слинних залоз
належать:
+губнi, щічні, пiднебiннi,
язиковi
-губнi, молярнi, пiднебiннi,
привушна
-пiд`язикова, молярнi,
пiдщелепна
-пiднижньощелепна, пiднебiнна,
язикова
?
Глотка розташована на рiвнi:
+вiд основи черепа до VI - VII
шийних хребцiв
-вiд основи черепа до VIII
шийного хребця
-на рiвнi IV - VI шийних хребцiв
-на рiвнi VI шийного - V
грудного хребцiв
?
На якому рiвнi глотка
переходить в стравохiд?
+на рiвнi VI - VII шийних
хребцiв
-на рiвнi IV - V шийних хребцiв
-на рiвнi I грудного хребця
-на рiвнi IХ - Х грудних хребцiв
?
Носова порожнина в носоглотку
вiдкривається через:
+хоани
-зiв
-ніздрi
-вхiд в гортань
?
Ротова порожнина в ротоглотку
вiдкривається через:
+зiв
-хоани
-вхiд в стравохiд
-ротову щiлину
?
Через зiв ротоглотка
сполучається з:
+ротовою порожниною

-носовою порожниною
-порожниною гортанi
-стравоходом
?
Глотка має наступнi частини:
+носову, ротову, гортанну
-носову, ротову, шийну
-носову, ротову, кiсткову
-ротову, гортанну, шийну
?
Через слухову (Євстахiєву)
трубу носоглотка сполучається
з:
+середнiм вухом
-носовою порожниною
-ротовою порожниною
-порожниною гортанi
?
В якій частині глотки
перехрещуються дихальні і
травні шляхи?
+в ротовій частині
-в носоглотці
-в гортаноглотці
-в шийній частині
?
Частини стравоходу розташованi
в такiй послiдовностi ~(зверху
вниз)~:
+шийна, грудна, черевна
-грудна, черевна, тазова
-головна, шийна, грудна
-черепна, грудна, черевна
?
Шлунок розташований мiж:
+стравоходом i 12-палою
кишкою
-стравоходом i слiпою кишкою
-глоткою i слiпою кишкою
-глоткою i 12-палою кишкою
?
В черевній порожнині серозна
оболонка має назву:
+очеревина
-плевра
-слизова
-адвентиція
?
Очеревина має такі листки:
+парієтальний і вісцеральний
-медіальний та латеральний
-зовнішній та внутрішній
-передній і задній
?
Шлунок має наступнi частини:
+дно, тiло, кардiальну та
пiлоричну частини
-кардiальну частину, тiло та
шийку
-пiлоричну та кардiальну
частини, тiло та хвiст

-кардiальну та пiлоричну
частини, тiло та купол
?
Тонка кишка має наступнi
вiддiли:
+12-палу кишку, порожню,
клубову
-порожню, клубову, слiпу
-12-палу кишку, клубову,
низхідну та висхідну
-12-палу, порожню, ободову
?
Товста кишка має наступнi
вiддiли:
+слiпа з червоподiбним
вiдростком, ободова, пряма
-клубова, ободова, пряма
-слiпа, ободова, порожня
-слiпа, пряма, 12-пала
?
Пряма кишка розташована в:
+порожнинi малого таза
-порожнинi великого таза
-черевнiй порожнинi
-сiднично-вiдхiдниковiй ямцi
?
Печiнка має наступнi поверхнi:
+дiафрагмову i нутрощеву
-дiафрагмову i серцеву
-легеневу i кишкову
-медiальну i латеральну
?
На дiафрагмовiй поверхнi
печiнки виділяють такі частки:
+праву та ліву
-квадратну та хвостату
-медіальну та латеральну
-верхню та нижню
?
Жовчний мiхур має наступнi
вiддiли:
+дно, тiло, шийку
-склепiння, тiло, шийку
-дно, тiло, перешийок
-дно, ампулу, шийку
?
Частинами пiдшлункової залози
є:
+головка, тiло, хвiст
-головка, шийка, тiло
-шийка, тiло, хвiст
-дно, тiло, хвiст
?
Пiдшлункова залоза належить
до залоз:
+змiшаної секрецiї
-внутрiшньої секрецiї
-зовнiшньої секрецiї
-слинних залоз
?
З кiлькох бокiв орган вкритий
очеревиною, якщо вiн

розташований
iнтраперитонеально?
+4
-3
-2
-1
?
З кiлькох бокiв орган вкритий
очеревиною, якщо вiн
розташований
мезоперитонеально?
+3
-4
-2
-1
?
З кiлькох бокiв орган вкритий
очеревиною, якщо вiн
розташований
екстраперитонеально?
+1
-2
-3
-4
Заняття №8. Будова органів
дихальної системи
?
Нiс (зовнішній ніс) включає:
+корiнь, спинку, кінчик носа i
крила носа
-корiнь, спинку, тiло і верхiвку
носа
-спинку, тiло, верхiвку і хоани
-корiнь, тiло, нiздрi і хоани
?
Носова порожнина через хоани
сполучається з:
+носоглоткою
-гортаноглоткою
-зовнiшнiм середовищем
-верхнiм носовим ходом
?
Носова порожнина через ніздрі
сполучається з:
+зовнішнім середовищем
-гортаноглоткою
-носоглоткою
-верхнiм носовим ходом
?
До приносових пазух належать
всі, ОКРІМ:
+скроневої
-верхньощелепної
-клиноподібної
-лобової
?
Приносові пазухи виконують
такі функції, ОКРІМ:
+відтоку венозної крові
-зігрівання повітря

-резонаторів голосоутворення
-полегшення ваги кісток черепа
?
Порожнина гортанi подiляється
на наступнi вiддiли:
+присiнок, проміжну частину,
пiдголосникову порожнину
-присiнок, голосову i присiнкову
щiлину
-голосову щiлину, шлуночок,
пiдголосникову порожнину
-голосову щiлину, присiнок,
шлуночок гортані
?
До непарних хрящiв гортанi
належать:
+щитоподiбний,
перснеподiбний, надгортанник
-щитоподiбний, перснеподiбний,
черпакуватий
-надгортанник, клиноподiбний,
рiжкуватий
-черпакуватий, клиноподібний,
ріжкуватий
?
До парних хрящiв гортані
належать:
+черпакуватий, клиноподiбний,
рiжкуватий
-черпакуватий, клиноподiбний,
щитоподiбний
-клиноподiбний, рiжкуватий,
перснеподiбний
-надгортанник, рiжкуватий,
черпакуватий
?
Позаду гортанi знаходиться:
+глотка
-трахея
-стравохiд
-носова порожнина
?
До верхнiх дихальних шляхiв
належать:
+носова порожнина, носова і
ротова частини глотки
-носова порожнина, гортанна
частина глотки і гортань
-глотка, гортань і трахея
-носова порожнина, гортанна
частина глотки і трахея
?
До нижнiх дихальних шляхiв
належать:
+гортань, трахея, бронхи
-гортанна частина глотки,
гортань, трахея і бронхи
-носоглотка, гортань і бронхи
-носова порожнина, глотка,
гортань
?

На якому рiвнi вiдбувається
бiфуркацiя трахеї?
+V грудного хребця
-V шийного хребця
-VII шийного хребця
-VII грудного хребця
?
Якi частини має трахея?
+шийну, грудну
-головну, шийну
-шийну, грудну, черевну
-головну, шийну, грудну
?
Задня стiнка трахеї називається:
+перетинчаста
-хрящова
-кiсткова
-м`язова
?
Від біфуркації трахеї відходять:
+правий та лівий головнi бронхи
-медіальний та латеральний
головні бронхи
-праві та ліві частковi бронхи
-праві та ліві сегментарнi бронхи
?
Який з головних бронхів є
коротшим і ширшим?
+правий
-лівий
-верхній
-нижній
?
Який з головних бронхів є немов
би продовженням трахеї?
+правий
-лівий
-верхній
-нижній
?
Який з головних бронхів є
довшим і вужчим?
+лівий
-правий
-верхній
-нижній
?
Плевра - це:
+серозна оболонка
-сполучно-тканинна оболонка
-Фiброзна оболонка
-слизова оболонка
?
Парiєтальна плевра має наступнi
частини:
+реберну, медiастiнальну,
дiафрагмову та купол плеври
-медіальну, латеральну та
дiафрагмову
-груднинну, медiастiнальну,
дiафрагмову та купол плеври

-реберну, медiастiнальну,
верхню та нижню
?
Плевральна порожнина - це
порожнина мiж:
+парiєтальною i вiсцеральною
плеврою
-медiастiнальною i
дiафрагмовою плеврою
-дiафрагмовою i реберною
плеврою
-медiастiнальною i реберною
плеврою
?
Плевральна порожнина містить:
+невелику кількість серозної
рідини
-венозну кров
-ліквор
-повітря
?
Тиск у плевральній порожнині:
+від’ємний
-більший від тиску зовнішнього
середовища
-позитивний
-залежить від артеріального
тиску
?
На які відділи поділяється
середостiння?
+верхнє та нижнє
-латеральне та медіальне
-переднє та заднє
-середнє, верхнє та нижнє
?
Середостiння спереду обмежене:
+грудниною
-ребрами
-передньою стiнкою перикарда
-медiастiнальною плеврою
?
Середостiння з боків обмежене:
+медiастiнальною плеврою
-ребрами
-передньою стiнкою перикарда
-грудниною
?
Середостiння ззаду обмежене:
+грудним відділом хребтового
стовпа
-ребрами
-задньою стiнкою перикарда
-грудниною
?
Середостiння знизу обмежене:
+діафрагмою
-ребрами
-передньою стiнкою перикарда
-медіастінальною плеврою
?

Яке коло кровообігу утворюють
легеневі артерії та вени?
+мале
-велике
?
Яка кров проходить по
легеневим артеріям в легені?
+венозна
-артеріальна
?
-Яка кров проходить по
легеневим венам від легень?
+артеріальна
-венозна
Заняття №9. Анатомія
сечостатевого апарату.
Промежина
?
Якi кiнцi має нирка?
+верхнiй, нижнiй
-переднiй, заднiй
-медiальний, латеральний
-правий, лiвий
?
Якi краї має нирка?
+медiальний, латеральний
-переднiй, заднiй
-верхнiй, нижнiй
-правий, лiвий
?
Де розташованi ворота нирки?
+на медiальному краї
-на латеральному краї
-на переднiй поверхнi
-на заднiй поверхнi
?
Структурно-функцiональною
одиницею нирки є:
+нефрон
-частка
-часточка
-пiрамiда
?
Сечоводи мають наступнi
частини:
+черевну, тазову,
внутрiшньостiнкову
-ниркову, черевну, тазову
-черевну, тазову, пахвинну
-черевну, тазову, пристінкову
?
Сечовий мiхур має такі частини:
+верхiвку, тiло, дно, шийку
-верхiвку, тiло, склепiння,
головку
-склепiння, тiло, дно, шийку
-головку, тiло, шийку
?
До жіночих внутрiшнiх статевих
органiв ~не належить~:
+клiтор

-матка
-пiхва
-яєчник
?
До порожнистих органів
належать всі, крiм:
+яєчників
-матки
-маткових труб
-піхви
?
До чоловічих зовнiшнiх
статевих органiв ~не належить~:
+сім'яний пухирець
-калитка
-статевий член
?
До чоловічих внутрiшнiх
статевих органiв ~не належить~:
+калитка
-над'яєчко
-передміхурова залоза
-цибулинно-сечівникова залоза
?
Яєчко – це залоза:
+зовнішньої і внутрішньої
секреції
-тільки зовнішньої секреції
-тільки внутрішньої секреції
?
Промежина має форму:
+ромба
-трикутника
-квадрата
-трапецiї
?
Промежина подiляється на
трикутники (дiлянки) лiнiєю, яка
з'єднує:
+сiдничi горби
-куприк i сiдничий горб
-лобковий симфіз і куприк
-гілки лобкових і сідничих
кісток
?
Промежина подiляється на такі
трикутники (ділянки):
+сечово-статевий і тазовий
-сечово-статевий і куприковий
-тазовий і сiдничий
-відхідниковий і лобковий
Заняття №10. Анатомія серця
?
Яка iз приведених
характеристик ~не вiдноситься~
до серця?
+парний орган
-непарний орган
-центральний орган судинної
системи

-знаходиться в середньому
середостiннi
?
Як спрямована поздовжня вiсь
серця?
+справа налiво, зверху вниз та
ззаду наперед
-вертикально зверху донизу
-горизонтально ззаду наперед
-злiва направо, знизу вгору та
спереду назад
?
Куди спрямована верхiвка
серця?
+вниз, вперед і влiво
-вниз, вперед і вправо
-вниз, назад та вліво
-вгору, вперед та вліво
?
Куди повернена основа серця?
+вгору, назад і вправо
-вгору, вперед та вліво
-вниз, назад і вправо
-вертикально вгору
?
Яку назву має внутрiшнiй шар
стiнки серця?
+ендокард
-слизова оболонка
-мiокард
-адвентицiальна оболонка
?
Яку назву має середнiй шар
стiнки серця?
+мiокард
-перикард
-ендокард
-слизова оболонка
?
Яку назву має зовнiшнiй шар
стiнки серця?
+епiкард
-адвентицiальна оболонка
-мiокард
-ендокард
?
В якiй послiдовностi
розташованi шари стiнки серця
(зсередини - назовнi)?
+ендокард, мiокард, епiкард
-ендокард, епiкард, мiокард
-епiкард, ендокард, мiокард
-мiокард, епiкард, ендокард
?
Що являє собою ендокард?
+це внутрiшнiй шар стiнки
серця, котрий вистеляє
зсередини його порожнину
-це середнiй шар стiнки серця,
утворений посмугованими
м`язами
-це зовнiшнiй шар стiнки серця

-це серозна оболонка, що має
вiсцеральний та парiєтальний
листки
?
Що являє собою мiокард?
+це середнiй шар стiнки серця,
утворений серцевим
посмугованим м`язом
-це внутрiшнiй шар стінки
серця, котрий вистеляє
зсередини його порожнину
-це зовнiшнiй шар стiнки серця
-це серозна оболонка, що має
вiсцеральний та парiєтальний
листки
?
Яка iз перерахованих камер
серця має найтовщий середнiй
шар?
+лiвий шлуночок
-правий шлуночок
-лiве передсердя
-праве передсердя
?
Скiльки камер має серце
людини?
+4
-3
-2
-5
?
Куди прямує кров iз правого
передсердя?
+в правий шлуночок
-в лiве передсердя
-в нижню порожнисту вену
-в верхню порожнисту вену
?
Куди прямує кров iз правого
шлуночка?
+в легеневий стовбур
-в праве передсердя
-в лiвий шлуночок
-в аорту
?
Куди прямує кров iз лiвого
передсердя?
+в лiвий шлуночок
-в легенвi вени
-в праве передсердя
-в легеневi артерiї
?
Куди прямує кров iз лiвого
шлуночка?
+в аорту
-в лiве передсердя
-в легенвий стовбур
-в правий шлуночок
?
Якi iз перерахованих
кровоносних судин ~не

вiдносяться~ до судин малого
кола кровообiгу?
+верхня та нижня порожнистi
вени
-легеневий стовбур та легеневi
артерiї
-мiкроциркуляторне русло
легень
-правi та лiвi легеневi вени
?
Звiдки починається мале коло
кровообiгу?
+з правого шлуночка
-з лiвого шлуночка
-з правого передсердя
-з лiвого передсердя
?
Яка iз перерахованих судин дає
початок судинам малого кола
кровообiгу?
+легенвий стовбур
-аорта
-легеневi вени
-верхня порожниста вена
?
Де закiнчується мале коло
кровообiгу?
+в лiвому передсердi
-в правому передсердi
-в лiвому шлуночку
-в правому шлуночку
?
Якi iз перерахованих судин
закінчують мале коло
кровообiгу?
+легеневi вени
-легеневi артерiї
-легеневий стовбур
-порожнистi вени
?
По яких судинах ~не протiкає~
артерiальна кров?
+легеневi артерiї
-аорта
-права та лiва вiнцевi артерiї
-праві та лiвi легеневi вени
?
По яких судинах ~не протiкає~
венозна кров?
+правi та лiвi легеневi вени
-легеневий стовбур
-верхня та нижня порожнистi
вени
-права та лiва легеневі артерiї
?
Звiдки починається легеневий
стовбур?
+вiд правого шлуночка
-вiд лiвого шлуночка
-вiд дуги аорти
-вiд правого передсердя
?

Звiдки починається велике коло
кровообiгу?
+з лiвого шлуночка
-з правого шлуночка
-з лiвого передсердя
-з правого передсердя
?
Якi iз перерахованих
кровоносних судин ~не
вiдносяться~ до судин великого
кола кровообiгу?
+легеневi вени
-верхня та нижня порожнистi
вени
-аорта та її гiлки
-судини мiкроциркуляторного
русла органiв
?
Яка iз перерахованих
кровоносних судин дає початок
судинам великого кола
кровообiгу?
+аорта
-легеневий стовбур
-легеневi вени
-порожнистi вени
?
Де закiнчується велике коло
кровообiгу?
+в правому передсердi
-в правому шлуночку
-в лiвому передсердi
-в лiвому шлуночку
?
Якi iз перерахованих судин
закінчують велике коло
кровообiгу?
+верхня та нижня порожнистi
вени
-легеневi вени
-аорта
-легеневi артерiї
?
В яких камерах серця
знаходиться артеріальна кров?
+в лівому передсерді та лівому
шлуночку
-в правому передсерді та
правому шлуночку
-в лівому та правому
передсердях
-в лівому та правому шлуночках
?
В яких камерах серця
знаходиться венозна кров?
+в правому передсерді та
правому шлуночку
-в лівому передсерді та лівому
шлуночку
-в лівому та правому
передсердях
-в лівому та правому шлуночках

?
Де проходить верхня границя
серця?
+по лiнiї, що з`єднує верхнi краї
хрящiв третiх ребер
-на рiвнi кута груднини
-по лiнiї, що з`єднує центри
ключично-груднинних суглобiв
-по лiнiї, що з`єднує IV ребра
?
Що знаходиться на
мiжпересереднiй перегородцi?
+овальна ямка
-отвір верхньої порожнистої
вени
-отвір нижньої порожнистої
вени
-міжвенозний горбок
?
Що знаходиться на межi правого
передсердя та правого
шлуночка?
+правий передсердношлуночковий отвір
-межова борозна
-отвір нижньої порожнистої
вени
-овальний отвір
?
Яку стiнку правого шлуночка
утворює мiжшлуночкова
перегородка?
+присередню (лiву)
-нижню
-передню
-бiчну (праву)
?
Який iз перерахованих отворiв
має вiдношення до правого
шлуночка?
+правий передсердношлуночковий отвір
-лівий передсердношлуночковий отвір
-отвір аорти
-отвір нижньої порожнистої
вени
?
Який iз перерахованих отворiв
має вiдношення до правого
шлуночка?
+отвір легеневого стовбура
-oтвір коронарного сінуса
-отвір верхньої порожнистої
вени
-oтвір аорти
?
Як називається дiлянка правого
шлуночка, де бере початок
легеневий стовбур?
+артеріальний конус
-венозний конус

-пазуха порожнистих вен
-овальна ямка
?
Яка iз перерахованих структур
~не вiдноситься~ до правого
передсердно-шлуночкового
клапана?
+передня півмісяцева заслінка
-передня стулка
-задня стулка
-перегородкова стулка
?
Скiльки отворiв має лiве
передсердя?
+п`ять отворiв
-чотири отвори
-три отвори
-два отвори
?
Якi iз перерахованих отворiв
вiдносяться до лiвого
передсердя?
+отвори легеневих вен
-правий передсердношлуночковий отвір
-отвір легеневого стовбура
-отвір аорти
?
Який iз перерахованих отворiв
вiдноситься до лiвого
передсердя?
+лівий передсердношлуночковий отвір
-отвір легеневого стовбура
-отвір аорти
-oтвір вінцевої пазухи
?
Який iз перерахованих отворiв
вiдноситься до лiвого шлуночка?
+лівий передсердношлуночковий отвір
-отвір легеневого стовбура
-отвір нижньої порожнистої
вени
-oтвір вінцевої пазухи
?
Скiльки отворiв має лiвий
шлуночок?
+два отвори
-п`ять отворiв
-чотири отвори
-три отвори
?
Який iз перерахованих отворiв
вiдноситься до лiвого шлуночка?
+отвір аорти
-oтвір верхньої порожнистої
вени
-правий передсердношлуночковий отвір
-oтвір легеневого стовбура
?

Який клапан закриває лiвий
передсердно-шлуночковий
отвiр?
+мітральний
-тристулковий
-клапан аорти
-клапан легеневого стовбура
?
Який клапан закриває отвір
аорти?
+клапан аорти
-мітральний
-тристулковий
-клапан легеневого стовбура
?
Який клапан закриває отвiр
легеневого стовбура?
+клапан легеневого стовбура
-тристулковий клапан
-мітральний клапан
-клапан аорти
?
Через який iз перерахованих
отворiв протiкає артерiальна
кров?
+отвір аорти
-oтвір нижньої порожнистої
вени
-правий передсердношлуночковий отвір
-oтвір легеневого стовбура
?
Через який iз перерахованих
отворiв протiкає венозна кров?
+отвір вінцевої пазухи
-лівий передсердношлуночковий отвір
-отвір аорти
-oтвори легеневих вен
?
Через якi iз перерахованих
отворiв протiкає артерiальна
кров?
+отвори легеневих вен
-oтвір нижньої порожнистої
вени
-отвір легеневого стовбура
-oтвір вінцевої пазухи
?
Яка iз перерахованих структур
серця забезпечує синхроннiсть
скорочень мiокарду передсердь
та шлуночкiв?
+провiдна система серця
-м`який скелет серця
-м`ясистi перекладки шлуночкiв
-кровоноснi судини серця
?
Яку функцiю виконує провiдна
система серця?
+регулює та координує
скорочення м`яза серця

-забезпечує доставку
артерiальної кровi до стiнки
серця
-забезпечує вiдведення венозної
кровi вiд стiнки серця
-являється м`яким скелетом
серця
?
Якi iз перерахованих структур
серця ~не вiдносяться~ до його
провiдної системи?
+правий та лiвий волокнистi
трикутники
-синусно-передсердний вузол
-передсердно-шлуночковий
вузол
-передсердно-шлуночковий
пучок
?
Якi iз перерахованих структур
~не вiдносяться~ до провiдної
системи серця?
+праве та лiве волокнисті кiльця
-права та лiва нiжка
передсердно-шлуночокового
пучка
-волокна Пуркiньє
-передсердно-шлуночоковий
пучок
?
Звiдки беруть початок вінцеві
артерiї серця?
+вiд правої та лівої пазух аорти
-вiд дуги аорти
-вiд грудної аорти
-вiд легеневого стовбура
?
Якi iз перерахованих вен серця
~не являються~ притоками
вінцевого сінуса?
+найменші вени серця
-велика вена серця
-середня вена серця
-мала вена серця
?
Якi iз перерахованих вен ~не
являються~ притоками
вінцевого сінуса?
+передні вени серця
-задня лівошлуночкова вена
-коса вена лівого передсердя
-мала вена серця
?
Вінцевий сінус впадає:
+в праве передсердя
-в ліве передсердя
-в правий шлуночок
-в лівий шлуночок
?
Якi iз перерахованих нервiв ~не
приймають~ участi в iннервацiї
серця?

+соматичнi руховi
-чутливi
-вегетативнi симпатичнi
-вегетативнi парасимпатичнi
?
Яку назву має навколосерцева
сумка?
+перикард
-епiкард
-мiокард
-ендокард
Заняття №11. Функціональна
анатомія артеріальної системи
?
Яка iз перерахованих ознак ~не
вiдноситься~ до аорти?
+це венозна судина
-це судина великого кола
кровообiгу
-це непарна судина
-це найбiльша артерiальна
судина
?
Який iз перерахованих вiддiлiв
~не вiдноситься~ до аорти?
+тазовий вiддiл
-висхiдна частина
-дуга аорти
-низхiдна частина
?
З якої камери серця виходить
аорта?
+з лiвого шлуночка
-з правого шлуночка
-з лiвого передсердя
-з правого передсердя
?
Яку назву має розширення
початкового вiддiлу аорти?
+цибулина аорти
-біфуркація аорти
-коронарний синус
-стеноз аорти
?
Якi iз перерахованих судин
вiдходять вiд аорти в дiлянцi
аортальних синусiв?
+права та ліва коронарні артерії
-велика вена серця
-права та ліва загальні сонні
артерії
-вінцевий синус
?
На які відділи поділяється
низхідна аорта?
+на грудний та черевний
-на черевний та тазовий
-на висхідний відділ та дугу
-на шийний, грудний та
черевний відділи

?
Яка iз перерахованих
артерiальних судин ~не
вiдходить~ вiд дуги аорти?
+права підключична артерія
-ліва підключична артерія
-плечоголовний стовбур
-ліва загальна сонна артерія
?
На якому рiвнi аорта
розгалуджується на свої кiнцевi
гiлки?
+на рiвнi IV поперекового
хребця
-на рiвнi IV грудного хребця
-на рiвнi ХII грудного хребця
-на рiвнi V поперекового хребця
?
Яку назву мають кiнцевi гiлки
низхiдної аорти?
+права та ліва загальні клубові
артерії
-внутрішня та зовнішня клубові
артерії
-права та ліва загальні сонні
артерії
-верхня та нижня брижові
артерії
?
Яку назву має мiсце
розгалудження аорти на свої
кiнцевi гiлки?
+біфуркація аорти
-цибулина аорти
-синус аорти
-перешийок аорти
?
На якi артерiї подiляється
плечоголовний стовбур?
+на праву загальну сонну
артерію та праву підключичну
артерію
-на ліву загальну сонну артерію
та ліву підключичну артерію
-на праву зовнішню сонну
артерію та праву внутрішню
сонну артерію
-на праву та ліву підключичні
артерії
?
Звiдки вiдходить права загальна
сонна артерiя?
+вiд плечоголовного стовбура
-безпосередньо вiд дуги аорти
-вiд правого аортального синуса
-вiд щито-шийного стовбура
?
Звiдки вiдходить лiва загальна
сонна артерiя?
+безпосередньо вiд дуги аорти
-вiд плечоголовного стовбура
-вiд лiвого синуса аорти

-вiд щито-шийного стовбура
?
Назвіть гілки дуги аорти справа
наліво:
+плечоголовний стовбур, ліва
загальна сонна артерія, ліва
підключична артерія
-плечоголовний стовбур, права
загальна сонна артерія, права
підключична артерія
-ліва загальна сонна артерія, ліва
підключична артерія,
плечоголовний стовбур
-ліва підключична артерія, ліва
загальна сонна артерія,
плечоголовний стовбур
?
На якi судини розгалуджується
загальна сонна артерія?
+на зовнішню та внутрішню
сонні артерії
-на зовнішню сонну та
підключичну артерії
-на внутрішню сонну та лицеву
артерії
-на верхню та нижню
щитоподібні артерії
?
?
Що кровопостачає внутрішня
сонна артерія?
+головний мозок та орган зору
-довгастий мозок та орган слуху
-мозочок та орган рiвноваги
-оболонки головного мозку
?
Звiдки вiдходить зовнішня сонна
артерія?
+вiд загальної сонної артерії
-безпосередньо вiд дуги аорти
-вiд плечоголовного стовбура
-вiд внутрішньої сонної артерії
?
Звiдки починається права
пiдключична артерiя?
+вiд плечоголовного стовбура
-вiд дуги аорти
-вiд висхiдної частини аорти
-вiд легеневого стовбура
?
Звiдки починається лiва
пiдключична артерiя?
+вiд дуги аорти
-вiд плечоголовного стовбура
-вiд висхiдної частини аорти
-вiд легеневого стовбура
?
Як підключична артерія
виходить з грудної порожнини?
+через верхню апертуру грудної
клiтки

-через перший мiжребровий
промiжок
-через другий мiжребровий
промiжок
-через мiждрабинчастий простiр
?
Яку назву мають гiлки грудної
частини аорти?
+парiєтальнi та вiсцеральнi
-переднi та заднi
-поверхневi та глибокi
-бiчнi та присереднi
?
На якi групи подiляють
вiсцеральнi гiлки черевної
аорти?
+непарнi вiсцеральнi та парнi
вiсцеральнi
-верхнi вiсцеральнi та нижнi
вiсцеральнi
-правi вiсцеральнi та лiвi
вiсцеральнi
-поверхневi вiсцеральнi та
глибокi вiсцеральнi
?
Яка iз перерахованих гiлок
черевної аорти ~не вiдноситься~
до групи "непарних
вiсцеральних"?
+середня надниркова артерія
-верхня брижова артерія
-нижня брижова артерія
-черевний стовбур
?
Яка iз перерахованих гiлок
черевної аорти ~не вiдноситься~
до групи "парних
вiсцеральних"?
+верхня брижова артерія
-ниркова артерія
-яєчкова (яєчникова) артерія
-середня надниркова артерія
?
Якi судини утворились в
результатi розгалудження аорти?
+права та ліва спільні клубові
артерії
-зовнішня та внутрішня клубові
артерії
-права та ліва зовнішні клубові
артерії
-права та ліва внутрішні клубові
артерії
?
Якi судини утворюються при
розгалудженнi загальної
клубової артерiї?
+зовнішня та внутрішня клубові
артерії
-передня та задня клубові артерії
-верхня та нижня сідничні
артерії

-зовнішня клубова та стегнова
артерії
?
Прямим продовженням якої iз
перерахованих артерiй являється
пахвова артерія?
+підключичної артерії
-плечоголовного стовбура
-загальної сонної артерії
-першої міжребрової артерії
?
Яка iз перерахованих артерiй
являєтсья прямим
продовженням пахвової артерії?
+плечова артерія
-глибока артерія плеча
-ліктьова артерія
-променева артерія
?
На скiльки вiддiлiв подiляють
пахвову артерію?
+на 3 вiддiли
-на 2 вiддiли
-на 4 вiддiли
-на 5 вiддiлiв
?
Де вiдбувається розгалудження
плечової артерiї на її кiнцевi
гiлки?
+в лiктьовiй ямцi на рiвнi шийки
променевої кiстки
-на рiвнi дельтоподібної
горбистості плечової кістки
-на рiвнi нижнього краю
великого грудного м’яза
-на межi середньої та нижньої
третини плеча
?
Яка iз перерахованих артерiй
являється однiєю з кiнцевих
гiлок плечової артерії?
+променева артерія
-глибока артерія плеча
-верхня ліктьова обхідна артерія
-нижня ліктьова обхідна артерія
?
Якi iз перерахованих артерiй
являються кiнцевими гiлками
плечової артерії?
+променева і ліктьова артерії
-верхня ліктьова обхідна і нижня
ліктьова обхідна артерії
-променева обхідна і середня
обхідна артерії
-глибока артерія плеча і
живильні артерії плеча
?
Яку iз перерахованих артерiй
передплiччя використовують
для дослiдження пульсу?
+променеву артерію
-ліктьову артерію

-передню міжкісткову артерію
-задню міжкісткову артерію
?
Стегнова артерiя являється
продовженням:
+зовнiшньої клубової артерiї
-внутрiшньої клубової артерiї
-затульної артерiї
-пупкової артерiї
?
Яка iз перерахованих артерiй
являється безпосереднiм
продовженням стегнової артерiї?
+підколінна артерія
-низхідна колінна артерія
-пронизні артерії
-глибока стегнова артерія
?
Як називаються прикiнцевi гiлки
задньої великогомілкової
артерії?
+латеральна підошвова артерія
та медіальна підошвова артерія
-глибока підошвова артерія та
дугоподібна артерія
-тильна артерія стопи та глибока
підошвова артерія
-підошвові плеснові артерії
?
Як називається продовження на
стопу передньої
великогомiлкової артерiї?
+тильна артерiя стопи
-бiчна заплеснова артерiя
-дугоподiбна артерiя
-глибока пiдошвова артерiя
Заняття №12. Функціональна
анатомія венозної і
лімфатичної систем
?
На якi групи подiляють вени
верхньої кiнцiвки?
+на поверхневi та глибокi вени
-на бiчнi та присереднi вени
-на парiєтальнi та вiсцеральнi
вени
-на переднi та заднi вени
?
Як утворюються плечовi вени?
+шляхом злиття ліктьових та
променевих вен
-при злиттi головної вени (v.
cephalica) з ліктьовими венами
-при злиттi основної вени (v.
basilica) з променевими венами
-при злиттi головної вени (v.
cephalica) з основною веною (v.
basilica)
?

Яку iз названих вен верхньої
кiнцiвки формують плечові
вени?
+пахвову вену
-підключичну вену
-головну вену (v. cephalica)
-основну вену (v. basilica)
?
В яку iз перерахованих вен
продовжується пахвова вена?
+в підключичну вену
-в основну вену (v. basilica)
-в головну вену (v. cephalica)
-в плечоголовну вену
?
Яка iз перерахованих венозних
судин ~не вiдноситься~ до
внутрiшньочерепних притокiв
внутрішньої яремної вени?
+язикова вена
-пазухи твердої мозкової
оболони
-глибокі вени великого мозку
-випускні вени
?
Яка iз перерахованих вен
вiдноситься до позачерепних
притокiв внутрiшньої яремної
вени?
+верхня щитоподібна вена
-тім'яна випускна вена
-соскоподібна випускна вена
-очні вени
?
Як утворюється верхня
порожниста вена?
+при злиттi правої та лiвої
плечоголовних вен
-при злиттi правої та лiвої
пiдключичних вен
-при злиттi правої та лівої
внутрiшнiх яремних вен
-при злиттi непарної та
напiвнепарної вен
?
Куди впадає верхня порожниста
вена?
+в праве передсердя
-в лiве передсердя
-в лiвий шлуночок
-в правий шлуночок
?
Яка iз перерахованих вен впадає
в верхню порожнисту вену?
+непарна вена
-півнепарна вена
-додаткова півнепарна вена
-права внутрішня грудна вена
?
Як утворюються плечо-головнi
вени (права i лiва)?

+при злиттi підключичної та
внутрішньої яремної вен
-при злиттi внутрішньої яремної
та зовнішньої яремної вен
-при злиттi підключичної та
зовнішньої яремної вен
-при злиттi підключичної та
хребтової вен
?
Куди впадає непарна вена?
+в верхню порожнисту вену
-в нижню порожнисту вену
-в праве передсердя
-в праву плечо-головну вену
?
Куди впадає півнепарна вена?
+в непарну вену
-в додаткову півнепарну вену
-у внутрішню грудну вену
-в верхню порожнисту вену
?
Звiдки збирає кров ворітна
печінкова вена?
+вiд непарних органiв черевної
порожнини
-вiд парних органiв черевної
порожнини
-вiд стiнок червної порожнини
-вiд стiнок i органiв тазової
порожнини
?
Як класифiкуються лiмфатичнi
судини нижньої кiнцiвки?
+на поверхневi та глибокi
-на переднi та заднi
-на присереднi та бiчнi
-на парiєтальнi та вiсцеральнi
?
Яка функцiя iмунної системи?
+забезпечує захиснi реакцiї
органiзму
-забезпечує органiзм киснем
-забезпечує доставку до тканин
та органiв живильних речовин та
кисню
-забезпечує виведення iз
органiзму солей та води
?
Який iз перерахованих органiв
~не вiдноситься~ до органiв
iмунної системи?
+щитоподiбна залоза
-загруднинна залоза (тимус)
-селезiнка
-червоподiбний вiдросток
?
Який iз перерахованих органiв
вiдноситься до центральних
органiв iмунної системи?
+кiстковий мозок
-спинний мозок
-довгастий мозок

-промiжний мозок
?
Який iз перерахованих органiв
вiдноситься до центральних
органiв iмунної системи?
+загруднинна залоза (тимус)
-привушна слинна залоза
-селезiнка
-пiдшлункова залоза
?
Який iз перерахованих органiв
вiдноситься до периферiйних
органiв iмунної системи?
+селезiнка
-нирки
-загруднинна залоза (тимус)
-печiнка
?
Де знаходиться піднебінний
мигдалик?
+в мигдаликовій ямці м'якого
піднебіння
-в товщi м`якого пiднебiння
-в занижньощелепній ямці
-в ділянці склепіння глотки
?
Яка iз перерахованих
лiмфатичних судин ~не впадає~
в правий венозний кут?
+грудна протока
-права лімфатична протока
-правий яремний стовбур
-правий бронхо-середостінний
стовбур
?
Яка iз перерахованих судин є
найбiльшою i головною
лiмфатичною судиною тiла
людини?
+грудна протока
-права лімфатична протока
-правий поперековий стовбур
-лівий підключичний стовбур
Заняття №13. Анатомія
спинного мозку. Анатомія
стовбура головного мозку.
Мозочок.
?
Сiра речовина утворює:
+кору великого мозку i мозочка,
ядра головного i спинного
мозку, стовпи спинного мозку
-нейроглiю
-канатики спинного мозку
-нервовi волокна, пучки i
провiднi шляхи
?
Бiла речовина спинного мозку
утворює:
+канатики
-стовпи

-роги
-стовщення
?
Канатики спинного мозку
утворенi:
+бiлою речовиною
-сiрою речовиною
-нейроглiєю
-тiлами нейронiв
?
Якi є канатики спинного мозку?
+переднiй, бiчний та заднiй
-переднiй, заднiй та промiжний
-медiальний, латеральний та
серединний
-правий, лiвий та серединний
?
Скiльки всього є пар
спинномозкових нервiв?
+31
-21
-12
-5
?
Скiльки всього є сегментiв
спинного мозку?
+31
-21
-12
-5
?
Сiра речовина спинного мозку
утворює:
+стовпи i роги
-канатики i роги
-канатики i стовпи
-стовпи i провiднi шляхи
?
Сiра речовина спинного мозку
утворена:
+нейронами i їх сукупнiстю ядрами
-пучками нервових волокон
-ядрами i нервовими волокнами
-провiдними шляхами
?
Бiла речовина спинного мозку
утворена:
+пучками нервових волокон, якi
формують провiднi шляхи
-ядрами i нервовими волокнами
-тiлами нейронiв
-ядрами
?
Якi стовпи розрiзняють в
спинному мозку на всьому його
протязі?
+переднi та заднi
-переднi, заднi та бiчнi
-латеральнi та медiальнi
-верхнi та нижнi
?

На якому рiвнi є бiчнi стовпи
спинного мозку?
+на рiвнi сегментiв спинного
мозку вiд С VIII до L II
-на рiвнi сегментiв спинного
мозку вiд С III до L III
-на рiвнi сегментiв спинного
мозку вiд T I до L I
-на рiвнi сегментiв спинного
мозку вiд С VIII до L V
?
З яких нейронiв складаються
ядра переднього рогу спинного
мозку?
+рухових
-чутливих
-вставних
-вегетативних симпатичних
?
З яких частин складається
головний мозок?
+пiвкуль великого мозку,
мозочка i стовбура мозку
-середнього та довгастого мозку
-кiнцевого та промiжного мозку
?
I пара черепних нервiв має
назву:
+нюховий нерв
-зоровий нерв
-трiйчастий нерв
-додатковий нерв
?
Скiльки є пар черепних нервiв?
+12
-31
-10
-7
?
II пара черепних нервiв має
назву:
+зоровий нерв
-нюховий нерв
-трiйчастий нерв
-додатковий нерв
?
III пара черепних нервiв має
назву:
+окоруховий нерв
-зоровий нерв
-трiйчастий нерв
-додатковий нерв
?
IV пара черепних нервiв має
назву:
+блоковий нерв
-зоровий нерв
-трiйчастий нерв
-додатковий нерв
?
V пара черепних нервiв має
назву:

+трiйчастий нерв
-зоровий нерв
-лицевий нерв
-додатковий нерв
?
VI пара черепних нервiв має
назву:
+вiдвiдний нерв
-зоровий нерв
-лицевий нерв
-додатковий нерв
?
VII пара черепних нервiв має
назву:
+лицевий нерв
-зоровий нерв
-вiдвiдний нерв
-додатковий нерв
?
VIII пара черепних нервiв має
назву:
+присiнково-завитковий нерв
-зоровий нерв
-лицевий нерв
-блукаючий нерв
?
IX пара черепних нервiв має
назву:
+язикоглотковий нерв
-лицевий нерв
-блукаючий нерв
-присiнково-завитковий нерв
?
X пара черепних нервiв має
назву:
+блукаючий нерв
-лицевий нерв
-присiнково-завитковий нерв
-язикоглотковий нерв
?
XI пара черепних нервiв має
назву:
+додатковий нерв
-лицевий нерв
-присiнково-завитковий нерв
-язикоглотковий нерв
?
XII пара черепних нервiв має
назву:
+пiд`язиковий нерв
-лицевий нерв
-присiнково-завитковий нерв
-язикоглотковий нерв
?
Нюховий нерв - це:
+I пара черепних нервiв
-II пара черепних нервiв
-IV пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Зоровий нерв - це:
+II пара черепних нервiв

-I пара черепних нервiв
-IV пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Окоруховий нерв - це:
+III пара черепних нервiв
-II пара черепних нервiв
-IV пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Блоковий нерв - це:
+IV пара черепних нервiв
-II пара черепних нервiв
-V пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Трiйчастий нерв - це:
+V пара черепних нервiв
-II пара черепних нервiв
-VII пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Вiдвiдний нерв - це:
+VI пара черепних нервiв
-III пара черепних нервiв
-VII пара черепних нервiв
-V пара черепних нервiв
?
Лицевий нерв - це:
+VII пара черепних нервiв
-II пара черепних нервiв
-VIII пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Присiнково-завитковий нерв це:
+VIII пара черепних нервiв
-II пара черепних нервiв
-IX пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Язикоглотковий нерв - це:
+IX пара черепних нервiв
-XII пара черепних нервiв
-X пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Блукаючий нерв - це:
+X пара черепних нервiв
-XII пара черепних нервiв
-XI пара черепних нервiв
-V пара черепних нервiв
?
Додатковий нерв - це:
+XI пара черепних нервiв
-XII пара черепних нервiв
-IX пара черепних нервiв
-V пара черепних нервiв
?
Пiд`язиковий нерв - це:
+XII пара черепних нервiв
-X пара черепних нервiв

-XI пара черепних нервiв
-VII пара черепних нервiв
?
Що є порожниною пiвкуль
великого мозку?
+I та II шлуночки
-III шлуночок
-сiльвiїв водопровiд
-IV шлуночок
?
I та II шлуночки є порожниною:
+пiвкуль великого мозку
-промiжного мозку
-середнього мозку
-заднього мозку
?
З яких частин складається
мозочок?
+з двох пiвкуль i черв`яка
-з клаптиково-вузликової,
передньої та задньої
-кори мозочка та "дерева життя"
-з двох пiвкуль та мозочкових
нiжок
?
Середнi нiжки мозочка
зв`язують:
+мiст з мозочком
-пiвкулi великого мозку з
мозочком
-мозочок iз середнiм мозком i
таламусом
-довгастий мозок з мозочком
?
Мiст з мозочком зв`язаний:
+середнiми нiжками мозочка
-верхнiми нiжками мозочка
-нижнiми нiжками мозочка
-нiжками клаптика клаптикововузликової частки мозочка
?
До середнього мозку належать:
+чотиригорбкова пластинка та
нiжки мозку
-таламус, епiталамус,
метаталамус та гiпоталамус
-таламус та нiжки мозку
-пiрамiди, оливи та
чотиригорбкова пластинка
?
До промiжного мозку належать:
+таламус, епiталамус,
метаталамус та гiпоталамус
-таламус та нiжки мозку
-пiрамiди, оливи та
чотиригорбкова пластинка
-чотиригорбкова пластинка та
нiжки мозку
?
Чотиригорбкова пластинка та
нiжки мозку належать:
+до середнього мозку

-до промiжного мозку
-до довгастого мозку
-до пiвкуль великого мозку
?
Шишкоподiбна залоза виконує
функцiю:
+внутрiшньої секрецiї
-зовнiшньої секрецiї
-вегетативної регуляцiї
-центру екстрапiрамiдної
системи
?
Шишкоподiбна залоза має назву:
+епiфiз
-нейрогiпофiз
-гiпоталамус
-аденогiпофiз
14. Будова кінцевого мозку.
Локалізація функцій у корі
головного мозку. Провідні
шляхи головного та спинного
мозку.
?
Якi полюси є на кожнiй пiвкулi?
+лобовий, потиличний та
скроневий
-лобовий, потиличний та
острiвцевий
-лобовий, потиличний та
тiм`яний
-тiм`яний, потиличний та
острiвцевий
?
Що є порожниною лiвої пiвкулi
великого мозку?
+I шлуночок
-II шлуночок
-III шлуночок
-IV шлуночок
?
Що є порожниною правої
пiвкулi великого мозку?
+II шлуночок
-I шлуночок
-III шлуночок
-IV шлуночок
?
I шлуночок є порожниною:
+лiвої пiвкулi
-правої пiвкулi
-промiжного мозку
-середнього мозку
?
II шлуночок є порожниною:
+правої пiвкулi
-лiвої пiвкулi
-промiжного мозку
-середнього мозку
?
Бiчнi шлуночки мають назву:

+I та II шлуночки
-I та III шлуночки
-II та III шлуночки
-III та IV шлуночки
?
На якi волокна подiляється бiла
речовина пiвкуль?
+асоцiативнi, комiсуральнi та
проекцiйнi
-висхiднi та низхiднi
-аферентнi та еферентнi
?
Павутинна оболона спинного та
головного мозку розташована:
+мiж твердою та м`якою
оболонами
-мiж м`якою оболоною та
речовиною мозку
-мiж твердою оболоною та
окiстям кiсток
-безпосередньо прилягає до
речовини мозку, проникаючи в
усi щiлини та борозни
?
Пiдпавутинний простiр
розташований:
+мiж павутинною та м`якою
оболонами
-мiж зовнiшнiм та внутрiшнiм
листками твердої оболони
-мiж твердою та павутинною
оболонками
-мiж твердою оболоною та
окiстям кiсток
?
В пiдпавутинному просторi
знаходиться:
+спинномозкова рiдина
-венозна кров
-артерiальна кров
-лiмфа
?
В пiдпавутинних цистернах
знаходиться:
+спинномозкова рiдина
-венозна кров
-артерiальна кров
-лiмфа
-асоцiативнi та низхiднi
?
Асоцiативнi волокна з`єднують:
+дiлянки кори однiєї i тiєї ж
пiвкулi
-кору правої та лiвої пiвкуль
-кору великого мозку з ядрами
головного мозку
-кору великого мозку з ядрами
спинного мозку
?
Комiсуральнi волокна
з`єднують:
+кору правої та лiвої пiвкуль

-кору великого мозку з ядрами
головного мозку
-кору великого мозку з ядрами
спинного мозку
-дiлянки кори однiєї i тiєї ж
пiвкулi
?
Проекцiйнi волокна з`єднують:
+кору великого мозку з ядрами
головного i спинного мозку
-кору великого мозку з ядрами
спинного мозку
-дiлянки кори однiєї i тiєї ж
пiвкулi
-кору правої та лiвої пiвкуль
?
Дiлянки кори однiєї i тiєї ж
пiвкулi з`єднують:
+асоцiативнi волокна
-комiсуральнi волокна
-проекцiйнi волокна
-аферентнi волокна
?
Кору правої та лiвої пiвкуль
з`єднують:
+комiсуральнi волокна
-асоцiативнi волокна
-проекцiйнi волокна
-аферентнi волокна
?
Кору великого мозку з ядрами
головного i спинного мозку
з`єднують:
+проекцiйнi волокна
-комiсуральнi волокна
-асоцiативнi волокна
-аферентнi волокна
?
Проекцiйнi провiднi шляхи
подiляються на:
+висхiднi (чутливi) та низхiднi
(руховi)
-аферентнi (руховi) та еферентнi
(чутливi)
-висхiднi (руховi) та низхiднi
(чутливi)
-пропрiоцептивнi та
екстрапiрамiднi
Заняття №15. Анатомія
черепних нервів
?
До периферiйної нервової
системи належать:
+черепнi та спинномозковi
нерви, нервовi вузли,
вегетативнi сплетення i нервовi
закiнчення
-головний та спинний мозок,
черепнi та спинномозковi нерви

-спинний мозок, спинномозковi
нерви та нервовi сплетення
-спинний мозок, черепнi нерви,
вегетативнi вузли та сплетення
?
Нерв складається з:
+комплексу вiдросткiв нервових
клiтин, якi оточенi
сполучнотканинними
оболонками
-нейронiв i їх аксонiв
-нейронiв i їх дендритiв
-бiлої речовини i нейронiв, якi
оточенi сполучнотканинною
капсулою
?
Нервовi волокна за функцiєю
бувають:
+руховi та чутливi
-тiльки змiшанi
-змiшанi та вегетативнi
-змiшанi, руховi та чутливi
?
Нерви за складом волокон
бувають:
+руховi, чутливi та змiшанi
-тiльки змiшанi
-тiльки чутливi та вегетативнi
-тiльки руховi та чутливi
?
Нюховий нерв - це:
+I пара черепних нервiв
-II пара черепних нервiв
-IV пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Зоровий нерв - це:
+II пара черепних нервiв
-I пара черепних нервiв
-IV пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Окоруховий нерв - це:
+III пара черепних нервiв
-II пара черепних нервiв
-IV пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Блоковий нерв - це:
+IV пара черепних нервiв
-II пара черепних нервiв
-V пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Трiйчастий нерв - це:
+V пара черепних нервiв
-II пара черепних нервiв
-VII пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Вiдвiдний нерв - це:
+VI пара черепних нервiв

-III пара черепних нервiв
-VII пара черепних нервiв
-V пара черепних нервiв
?
Лицевий нерв - це:
+VII пара черепних нервiв
-II пара черепних нервiв
-VIII пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Присiнково-завитковий нерв це:
+VIII пара черепних нервiв
-II пара черепних нервiв
-IX пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Язикоглотковий нерв - це:
+IX пара черепних нервiв
-XII пара черепних нервiв
-X пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Блукаючий нерв - це:
+X пара черепних нервiв
-XII пара черепних нервiв
-XI пара черепних нервiв
-V пара черепних нервiв
?
Додатковий нерв - це:
+XI пара черепних нервiв
-XII пара черепних нервiв
-IX пара черепних нервiв
-V пара черепних нервiв
?
Пiд`язиковий нерв - це:
+XII пара черепних нервiв
-X пара черепних нервiв
-XI пара черепних нервiв
-VII пара черепних нервiв
?
I пара черепних нервiв має
назву:
+нюховий нерв
-зоровий нерв
-трiйчастий нерв
-додатковий нерв
?
Скiльки є пар черепних нервiв?
+12
-31
-10
-7
?
II пара черепних нервiв має
назву:
+зоровий нерв
-нюховий нерв
-трiйчастий нерв
-додатковий нерв
?

III пара черепних нервiв має
назву:
+окоруховий нерв
-зоровий нерв
-трiйчастий нерв
-додатковий нерв
?
IV пара черепних нервiв має
назву:
+блоковий нерв
-зоровий нерв
-трiйчастий нерв
-додатковий нерв
?
V пара черепних нервiв має
назву:
+трiйчастий нерв
-зоровий нерв
-лицевий нерв
-додатковий нерв
?
VI пара черепних нервiв має
назву:
+вiдвiдний нерв
-зоровий нерв
-лицевий нерв
-додатковий нерв
?
VII пара черепних нервiв має
назву:
+лицевий нерв
-зоровий нерв
-вiдвiдний нерв
-додатковий нерв
?
VIII пара черепних нервiв має
назву:
+присiнково-завитковий нерв
-зоровий нерв
-лицевий нерв
-блукаючий нерв
?
IX пара черепних нервiв має
назву:
+язикоглотковий нерв
-лицевий нерв
-блукаючий нерв
-присiнково-завитковий нерв
?
X пара черепних нервiв має
назву:
+блукаючий нерв
-лицевий нерв
-присiнково-завитковий нерв
-язикоглотковий нерв
?
XI пара черепних нервiв має
назву:
+додатковий нерв
-лицевий нерв
-присiнково-завитковий нерв
-язикоглотковий нерв

?
XII пара черепних нервiв має
назву:
+пiд`язиковий нерв
-лицевий нерв
-присiнково-завитковий нерв
-язикоглотковий нерв
?
Трiйчастий нерв має такi
волокна:
+руховi та чутливi
-чутливi та вегетативнi
-руховi та парасимпатичнi
-руховi, чутливi та
парасимпатичнi
?
Якi волокна приєднуються до
трiйчастого нерва?
+парасимпатичнi волокна вiд
окорухового, лицевого та язикоглоткового нервiв
-парасимпатичнi волокна вiд
окорухового, язико-глоткового
та блукаючого нервiв
-симпатичнi волокна вiд
окорухового, лицевого та язикоглоткового нервiв
-симпатичнi волокна вiд
блукаючого нерва
?
Назвiть першу гiлку трiйчастого
нерва:
+очний нерв
-верхньощелепний нерв
-нижньощелепний нерв
-окоруховий нерв
?
Назвiть другу гiлку трiйчастого
нерва:
+верхньощелепний нерв
-нижньощелепний нерв
-окоруховий нерв
-очний нерв
?
Назвiть третю гiлку трiйчастого
нерва:
+нижньощелепний нерв
-окоруховий нерв
-очний нерв
-верхньощелепний нерв
?
Назвiть гiлки очного нерва:
+лобовий, носовiйковий та
сльозовий нерви
-пiдочноямковий i виличний
нерви та вузловi гiлки
-нижнiй комiрковий, язиковий та
вушно-скроневий нерви
-лобовий, верхнiй та нижнiй
комiрковi нерви
?

Назвiть гiлки верхньощелепного
нерва:
+пiдочноямковий i виличний
нерви та вузловi гiлки
-нижнiй комiрковий, язиковий та
вушно-скроневий нерви
-лобовий, верхнiй та нижнiй
комiрковi нерви
-лобовий, носовiйковий та
сльозовий нерви
?
VII пара черепних нервiв має
назву:
+лицевий нерв
-язико-глотковий нерв
-блукаючий нерв
-додатковий нерв
?
IX пара черепних нервiв має
назву:
+язико-глотковий нерв
-блукаючий нерв
-додатковий нерв
-лицевий нерв
?
X пара черепних нервiв має
назву:
+блукаючий нерв
-додатковий нерв
-лицевий нерв
-язико-глотковий нерв
?
XI пара черепних нервiв має
назву:
+додатковий нерв
-лицевий нерв
-язико-глотковий нерв
-блукаючий нерв
?
VII пара черепних нервiв має
такi волокна:
+руховi, смаковi та
парасимпатичнi
-чутливi та вегетативнi
-руховi та парасимпатичнi
-руховi, чутливi та симпатичнi
?
Язико-глотковий нерв має такi
волокна:
+руховi, чутливi, смаковi та
парасимпатичнi
-чутливi та вегетативнi
-руховi та парасимпатичнi
-руховi, чутливi та симпатичнi
?
Блукаючий нерв має такi
волокна:
+руховi, чутливi, смаковi та
парасимпатичнi
-чутливi та вегетативнi
-руховi та парасимпатичнi
-руховi, чутливi та симпатичнi

?
Додатковий нерв має такi
волокна:
+руховi
чутливi
-руховi та парасимпатичнi
-руховi, чутливi та
парасимпатичнi
?
Зовнiшня гiлка додаткового
нерва iннервує:
+трапецiєподiбний та
груднинно-ключичнососкоподiбний м`язи
-в складi верхнього гортанного
нерва (гiлки вiд блукаючого
нерва) - м`язи гортанi
-пiдшкiрний м`яз шиї та
груднинно-ключичнососкоподiбний м`яз
-в складi рухових гiлок язикоглоткового нерва - м`язи глотки
?
Якi частини має блукаючий
нерв?
+головну, шийну, грудну та
черевну
-шийну, грудну, черевну та
тазову
-тiльки головний та шийний
-тiльки шийний та грудний
?
XII пара черепних нервiв має
назву:
+пiд`язиковий нерв
-язико-глотковий нерв
-блукаючий нерв
-додатковий нерв
?
XII пара черепних нервiв має
такi волокна:
+руховi
-чутливi
-руховi та парасимпатичнi
-руховi, чутливi та смаковi
?
Язиковi гiлки вiд пiд`язикового
нерва iннервують:
+м`язи язика
-смакову чутливiсть переднiх 2/3
язика
-смакову чутливiсть корня язика
i задньої стiнки глотки
-смакову та загальну чутливiсть
задньої 1/3 язика
Заняття №16. Анатомія
спинномозкових нервів.
Вегетативна (автономна)
нервова система

?
Скiльки всього є пар
спинномозкових нервiв?
+31
-21
-12
-5
?
Який за складом волокон є
спинномозковий нерв?
+змiшаний
-чутливий
-руховий
-вегетативний
?
Як утворюється
спинномозковий нерв?
+злиттям в дiлянцi
мiжхребцевого отвору
переднього корiнця з
периферiйними вiдростками
псевдоунiполярних нейронiв
спинномозкових вузлiв
-злиттям в дiлянцi
мiжхребцевого отвору
переднього корiнця з
центральними вiдростками
псевдоунiполярних нейронiв
спинномозкових вузлiв
-злиттям центрального та
периферiйного вiдросткiв
псевдоунiполярних нейронiв
спинномозкових вузлiв
-злиттям в дiлянцi
мiжхребцевого отвору
переднього корiнця з
вiдростками мультиполярних
нейронiв спинномозкових вузлiв
?
Чим утворенi переднi корiнцi
спинномозкових нервiв?
+аксонами рухових нейронiв
переднiх стовпiв
-центральними вiдростками
чутливих псевдоунiполярних
нейронiв спинномозкових вузлiв
-периферiйними вiдростками
чутливих псевдоунiполярних
нейронiв спинномозкових вузлiв
-дендритами рухових нейронiв
переднiх стовпiв
?
Чим утворенi заднi корiнцi
спинномозкових нервiв?
+центральними вiдростками
чутливих псевдоунiполярних
нейронiв спинномозкових вузлiв
-периферiйними вiдростками
чутливих псевдоунiполярних
нейронiв спинномозкових вузлiв
-дендритами рухових нейронiв
переднiх стовпiв

-аксонами рухових нейронiв
переднiх стовпiв
?
Де розташованi спинномозковi
вузли?
+з мiжхребцевих отворах
-в спинномозковому каналi
-на передньобiчнiй поверхнi тiл
хребцiв
-в задньобiчнiй борознi
спинного мозку
?
Чим утворенi спинномозковi
вузли?
+чутливими
псевдоунiполярними нейронами
-руховими мультиполярними
нейронами
-асоцiативними нейронами
-чутливими бiполярними
нейронами
?
Якi вiдростки мають чутливi
псевдоунiполярнi нейрони
спинномозкових вузлiв?
+центральнi та периферiйнi
-переднi та заднi
-латеральнi та медiальнi
-центральнi та промiжнi
?
Що утворюють центральнi
вiдростки чутливих
псевдоунiполярних нейронiв
спинномозкових вузлiв?
+заднi корiнцi спинномозкових
нервiв
-переднi корiнцi
спинномозкових нервiв
-чутливе волокно
спинномозкового нерва, що
закiнчується рецептором
-руховi корiнцi спинномозкових
нервiв
?
Що утворюють периферiйнi
вiдростки чутливих
псевдоунiполярних нейронiв
спинномозкових вузлiв?
+чутливе волокно
спинномозкового нерва, що
закiнчується рецептором
-переднi корiнцi
спинномозкових нервiв
-руховi корiнцi спинномозкових
нервiв
-заднi корiнцi спинномозкових
нервiв
?
В складi переднiх корiнцiв
спинномозкових нервiв на рiвнi
СVIII - LII виходять:

+аксони моторних клiтин
переднiх рогiв та аксони
симпатичних нейронiв бiчних
рогiв спинного мозку
-центральнi вiдростки
псевдоунiполярних клiтин
спинномозкового вузла
-периферiйнi вiдростки
псевдоунiполярних клiтин
спинномозкового вузла та
аксони рухових ядер
-дендрити мотонейронiв,
дендрити бiчно-промiжного ядра
та дендрити парасимпатичних
ядер
?
Бiлi сполучнi гiлки утворенi:
+аксонами симпатичних
нейронiв бiчних рогiв спинного
мозку СVIII - LII
-постганглiонарними
симпатичними волокнами вiд
вузлiв симпатичного стовбура
-периферiйними вiдростками
псевдоунiполярних клiтин
спинномозкового вузла
-аксонами парасимпатичних
нейронiв бiчних рогiв спинного
мозку СVIII - LII
?
Сiрi сполучнi гiлки утворенi:
+постганглiонарними
симпатичними волокнами вiд
вузлiв симпатичного стовбура
-периферiйними вiдростками
псевдоунiполярних клiтин
спинномозкового вузла
-аксонами парасимпатичних
нейронiв бiчних рогiв спинного
мозку СVIII - LII
-аксонами симпатичних
нейронiв бiчних рогiв спинного
мозку СVIII - LII
?
Бiлi сполучнi гiлки мають
волокна:
+преганглiонарнi симпатичнi
-постганглiонарнi симпатичнi
-преганглiонарнi
парасимпатичнi
-постганглiонарнi
парасимпатичнi
?
Сiрi сполучнi гiлки мають
волокна:
+постганглiонарнi симпатичнi
-преганглiонарнi симпатичнi
-преганглiонарнi
парасимпатичнi
-постганглiонарнi
парасимпатичнi
?

Бiлi сполучнi гiлки:
+з`єднують спинномозковi
нерви з вузлами симпатичного
стовбура на рiвнi СVIII - LII
-йдуть вiд вузлiв симпатичного
стовбура до кожного
спинномозкового нерва
-з`єднують спинномозковi нерви
з вузлами симпатичного
стовбура на рiвнi СI - SII
-йдуть у хребтовий канал та
iннервують оболонки спинного
мозка
?
Сiрi сполучнi гiлки:
+йдуть вiд вузлiв симпатичного
стовбура до кожного
спинномозкового нерва
-з`єднують спинномозковi нерви
з вузлами симпатичного
стовбура на рiвнi СI - SII
-йдуть у хребтовий канал та
iннервують оболони спинного
мозку
-з`єднують спинномозковi нерви
з вузлами симпатичного
стовбура на рiвнi СVIII - LII
?
Кожен спинномозковий нерв
дiлиться на:
+передню, задню та оболонну
гiлки
-передню, задню, оболонну та
бiлу сполучну гiлки
-передню, задню, оболонну та
сiру сполучну гiлки
-передню, задню, сiру сполучну
та бiлу сполучну гiлки
?
Спинномозковий нерв СVIII LII дiлиться на:
+передню, задню, оболонну та
бiлу сполучну гiлки
-передню, задню, оболонну та
сiру сполучну гiлки
-передню, задню, сiру сполучну
та бiлу сполучну гiлки
-передню, задню та оболонну
гiлки
?
Переднi гiлки спинномозкових
нервiв:
+змiшанi, утворюють сплетення
(окрiм грудних)
-руховi, утворюють сплетення
(окрiм грудних)
-змiшанi, мають сегментарне
розташування i сплетень не
утворюють
-чутливi, йдуть у хребтовий
канал та iннервують оболони
спинного мозку

?
Переднi гiлки яких
спинномозкових нервiв не
утворюють сплетень?
+грудних
-шийних
-поперекових
-крижових
?
Плечове сплетення утворено:
+переднiми гiлками СV - СVIII i
частиною передньої гiлки TI
-заднiми гiлками СV - СVIII i
частиною задньої гiлки TI
-заднiми гiлками СI - СVIII i
частиною задньої гiлки TI
-переднiми гiлками СI - СVIII i
частиною передньої гiлки TI
?
Якi частини має плечове
сплетення?
+надключичну та пiдключичну
-поверхневу та глибоку
-надключичну та пахвову
-пахвову та вiльної верхньої
кiнцiвки
?
Поперекове сплетення утворено:
+переднiми гiлками LI - LIII i
частиною передньої гiлки TXII
та LIV
-заднiми гiлками LI - LIII i
частиною задньої гiлки TXII та
LIV
-переднiми гiлками LV та SI SV i куприкового нерва та
частиною передньої гiлки LIV
-переднiми гiлками LI - LV та SI
- SV i куприкового нерва
?
Крижове сплетення утворено:
+переднiми гiлками LV та SI SV i куприкового нерва та
частиною передньої гiлки LIV
-заднiми гiлками LI - LIII i
частиною задньої гiлки TXII та
LIV
-переднiми гiлками LI - LV та SI
- SV i куприкового нерва
-переднiми гiлками LI - SIII i
частиною передньої гiлки TXII
та SIV
Заняття №17. Анатомія
органів чуття
?
Орган зору сприймає:
+свiтло
-смак їжi
-змiни положення тiла в
просторi
-запахи

?
Орган слуху сприймає:
+звук
-свiтло
-запахи
-смак їжi
?
Спецiальнi чутливi прилади
слизової оболонки язика
сприймають:
+смак їжi
-свiтло
-звук
-змiни положення тiла в
просторi
?
Орган нюху сприймає:
+запахи
-свiтло
-язук
-смак їжi
?
Орган рiвноваги сприймає:
+змiни положення тiла в
просторi
-бiль та температуру
-дотик та тиск
-свiтло
?
До оболонок очного яблука
належать всi оболонки, ~окрiм~:
+м'язової
-фiброзної
-судинної
-чутливої
?
До ядра очного яблука належить
все, ~окрiм~:
+рогiвки
-водянистої вологи
-кришталика
-склистого тiла
?
Передня частина фiброзної
оболонки очного яблука має
назву:
+рогiвка
-вiйкове тiло
-сiткiвка
-склера
?
Задня частина фiброзної
оболонки очного яблука має
назву:
+склера
-рогiвка
-кришталик
-сiткiвка
?
Вушна раковина та зовнiшнiй
слуховий прохiд належать до:
+зовнiшнього вуха

-середнього вуха
-внутрiшнього вуха
-переднього вуха
?
Барабанна порожнина з
соскоподiбними комiрками та
слухова труба належать до:
+середнього вуха
-зовнiшнього вуха
-внутрiшнього вуха
-переднього вуха
?
До слухових кiсточок "не
вiдноситься":
+завитка
-молоточок
-коваделко
-стремiнце
?
Якi подразнення сприймають
рецептори шкiри?
+больовi, температурнi i
тактильнi
-пропрiоцептивнi
-вестибулярнi
-смаковi
?
Частинами судинної оболонки є
всi, ~окрiм~:
+рогiвки
-власної судинної оболонки
-вiйкового тiла
-райдужки
?
Задня частина судинної
оболонки очного яблука має
назву:
+власна судинна оболонка
-райдужка
-сiткiвка
-рогiвка
?
Середнiй потовщений вiддiл
судинної оболонки очного
яблука має назву:
+вiйкове тiло
-райдужка
-рогiвка
-склера
?
Передня частина судинної
оболонки має назву:
+райдужка
-рогiвка
-сiткiвка
-кришталик
?
Отвiр в центрi райдужки має
назву:
+зiниця
-кришталик
-лiмб

-вiйкове коло
?
Внутрiшня (чутлива) оболонка
очного яблука має назву:
+сiткiвка
-райдужка
-склера
-рогiвка
?
Водяниста волога утворюється:
+судинами вiйкового тiла
-судинами райдужки
-волокнами вiйкового пояска
-склистим тiлом
?
Кришталик має форму:
+двоякоопуклої лiнзи
-двояковiгнутої лiнзи
-опукловiгнутої лiнзи
-кулi
?
Здатнiсть кришталика змiнювати
свою кривизну, має назву:
+акомодацiя
-астигматизм
-конвергенцiя
-мiопiя
?
III пара черепних нервiв має
назву:
+n. oculomotorius
-n. ophtalmicus
-n. opticus
-n. abducens
?
IV пара черепних нервiв має
назву:
+n. trochlearis
-n. opticus
-n. trigeminus
-n. abducens
?
VI пара черепних нервiв має
назву:
+n. abducens
-n. opticus
-n. opthalmicus
-n. accessorius
?
Вушна раковина та зовнiшнiй
слуховий прохiд належать до:
+зовнiшнього вуха
-середнього вуха
-внутрiшнього вуха
-переднього вуха
?
Барабанна порожнина з
соскоподiбними комiрками та
слухова труба належать до:
+середнього вуха
-зовнiшнього вуха
-внутрiшнього вуха

-переднього вуха
?
До слухових кiсточок "не
вiдноситься":
+завитка
-молоточок
-коваделко
-стремiнце
?
Якi подразнення сприймають
рецептори шкiри?
+больовi, температурнi i
тактильнi
-пропрiоцептивнi
-вестибулярнi
-смаковi

