
Wykłady z anatomii dla studentów  

pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego 



 Wprowadzenie do anatomii człowieka 

 Podstawowe wiadomości o chemii życia 

 Komórki, tkanki i struktura ciała 



Ciało ludzkie 

 Ciało ludzkie nieco 
przypomina wysoce 
techniczne i skomplikowane 
urządzenie. 

 Działa ono jako całość, ale 
skonstruowane jest z 
pewnej liczby wzajemnie ze 
sobą powiązanych układów, 
każdy z których wykonuje 
swoistą i czasem powiązaną 
z innymi funkcję, zwykle 
niezbędną do normalnego 
samopoczucia człowieka. 



Anatomia i fizjologia 
 Anatomia (z gr. anatomē - sekcja 

(zwłok), krajanie od anatémnein - 
pociąć) zajmuje się badaniem 
budowy ustroju i fizycznych 
współzależności między 
poszczególnymi układami. 

 Z kolei przedmiotem fizjologii 
(gr. φυσιολογία, od φύσις - natura 
+ λόγος - nauka) jest badanie 
sposobu działania tych układów 
oraz dróg, których zintegrowana 
aktywność podtrzymuje życie i 
zdrowie człowieka. 

 Natomiast patologia bada 
odchylenia od normy i ich wpływ 
na różne funkcje ustroju, często 
powodujące chorobę. 



Lekcja anatomii 

Anatomia prawidłowa  

bada i opisuje ciało ludzi 

zdrowych, normalnie 

zbudowanych. 



Lekcja anatomii 

Anatomia jest nauką opisową 



Lekcja anatomii 

Przez stulecia 

jedynym 

sposobem 

poznania 

budowy człowieka 

było badanie 

pośmiertne 



Zarys historii anatomii 

Już w czasach starożytnego Egiptu posiadano dużą znajomość 

anatomii ludzkiego ciała - miało to związek z balsamowaniem 

zwłok.  

W Grecji anatomią człowieka zajmowały się szkoły lekarskie.  

  

 

 

 

 

 



 

 Jednym z najwybitniejszych anatomów starożytności był 

Hipokrates (460-377r. p.n.e.), który na podstawie licznie 

przeprowadzanych badań na zwierzętach i ludziach, 

opracował pierwszy zbiór podstawowych faktów z anatomii.  

 Opisał budowę szkieletu człowieka, przewodu pokarmowego 

z gruczołami, układu oddechowego, budowę serca, zajmował 

się mózgiem, narządami zmysłów.  

 

 



 



 

 

Liczne badania morfologiczne przeprowadzał 

Arystoteles (384-322r. p.n.e.),uczeń Platona.  

Od niego zaczyna się historia nauk morfologicznych - 

był pierwszym anatomem porównawczym, 

pierwszym twórcą systematyki.  

 



z kart historii… 

Anatomia jest jedną z  

najstarszych nauk  

przyrodniczych. 

W starożytnej Grecji uczył jej  

Hipokrates (460 – 377 p.n.e.) 

W starożytnym Rzymie uczył  

jej Galen (129 – 179) 



z kart historii… 
 

W okresie Odrodzenia, kiedy to "experimentum 

et ratio" (doświadczenie i rozum) zaczęły 

dominować, zaobserwowano szczególne 

zainteresowanie anatomią człowieka z uwagi na 

chęć dokładnego poznania budowy i funkcji.  

W szkołach oprócz tradycyjnego nauczania dzieł 

Galena i Hipokratesa, coraz więcej uwagi 

poświęcano przedmiotom praktycznym, botanice 

lekarskiej, ale przede wszystkim anatomii  

Prawo zgody na sekcje zwłok przysługujące 

dotąd papieżowi i cesarzowi, zaczęły wydawać 

lokalne władze kościelne i świeckie, a w 

uniwersytetach zaczęto tworzyć teatry 

anatomiczne.  



Teatry anatomiczne 

Pierwszy powstał w Padwie w 

roku 1490, 

a następne w Montpellier (1551) 

i w Bazylei.  

W teatrach wykonywano przede 

wszystkim sekcje złoczyńców po 

wykonanych wyrokach śmierci  



z kart historii… 
Wielkie zainteresowanie anatomią przejawiali nie tylko  

 lekarze, lecz i artyści.  

Obok Leonarda da Vinci, który wspólnie z anatomem, 

profesorem z Padwy, Marcantonio della Torre 

przygotowywał podręcznik anatomii (do dziś zachowany 

jedynie we fragmentach), prawdziwej rewolucji w 

dziedzinie ilustracji anatomicznych dokonali Andreas 

Verocchio, Andreas Montegna, Albrecht Durer, którzy z 

zamiłowaniem studiowali medycynę. Jednocześnie 

Michał Anioł i Veronese byli uczniami lekarza Realda 

Colombo.  

Jest to okres największego rozkwitu anatomii, kiedy 

odkryto lub opisano wiele narządów.  



Budowa ludzkiego 

ciała według XIII 

w. anatomów 



Historyczne rysunki anatomiczne 

 Schematy anatomiczne z 

czasów średniowiecza. W 

tym okresie ogrom wiedzy 

na temat budowy 

anatomicznej człowieka 

wywodził się o 

zabronionych wówczas 

sekcji zwłok.  

Najbardziej znanym z 

ówczesnych uczonych, 

który opracował wiele 

szczegółowych szkiców 

opatrzonych licznymi 

notatkami jest Leonardo 

da Vinci.  



Człowiek witruwiański  

Rysunek Witruwiusza na temat proporcji 

ludzkiego ciała. Rysunek ten 

upowszechnił Leonardo da Vinci około 

1490 roku. Zwraca on uwagę, że 

wysokość dorosłego człowieka równa się 

w przybliżeniu szerokości jego 

rozstawionych ramion. Według 

Witruwiusza wysokość człowieka to 10 

modułów, gdzie moduł to wysokość  

głowy mierzona od brody do nasady 

włosów.  

 (Gallerie dell'Accademia, 

Wenecja,   wymiary: 344 x 245 

mm) 



Badania zarodka 

Rysunek namalowany przez Leonarda da Vinci w 

latach 1509-1514.  

Przypis na rysunku 'book on water to Mr. Marcho Ant' 

odnosi się do Marcantonio della Torre, z którym 

Leonardo da Vinci przeprowadzał sekcje  ludzkich ciał.  

Praca ta była raczej oparta na posiadanej wiedzy 

Leonarda da Vinci niż bezpośredniej obserwacji.  

Na rysunek miały wpływ badania płodu krowy i 

obserwacje łożyska jakie przeprowadzał Leonardo da 

Vinci. 

 (Royal Library, Windsor, Wymiary: 305 x 

220 mm)  



Rysunek tułowia i ręki 

 

Typowy rysunek 

Leonarda da Vinci,  z 

licznymi notatkami obok 

szkiców szkieletu.  

(Biblioteca Ambrosiana, Mediolan) 



Serce i jego naczynia krwionośne 

 

 Szczegółowy rysunek serca z 

wieloma notatkami, autorstwa 

Leonarda da Vinci.  Był 

oparty o liczne sekcje 

ludzkich  i zwierzęcych zwłok 

jakie przeprowadził Leonardo 

da Vinci 

 (Biblioteca Ambrosiana, Mediolan) 



Badania czaszki człowieka 

 

 Rysunki Leonarda da Vinci 

powstałe w 1498 roku.  

(Royal Library, Windsor, Wymiary: 

188 x 134 mm)  



Badania anatomiczne ramienia 

 

Szczegółowe rysunki mięśni, 

ścięgien i kości ramienia 

wykonane przez Leonarda da 

Vinci.  

Data powstania to lata 1510-11. 

(Royal Library, Windsor, Wymiary: 289 x 

199 mm)  



Inne rysunki LEONARDA  

DA VINCI 



Poziomy strukturalne 

 W ustroju człowieka występują różne poziomy 
organizacji i złożoności strukturalnej. 

 Najniższy z nich jest poziom chemiczny. Atomy łączą 
się, tworząc cząsteczki, które występują w licznych 
postaciach. 

 Najmniejszymi niezależnymi jednostkami materii 
ożywionej są komórki, których liczba w ustroju sięga  
trylionów. Każdy typ komórek, zależnie od ich 
specjalizacji, spełnia szczególną funkcję, 
odpowiadającą potrzebom danego ustroju.  

 W organizmach złożonych, takich jak ciało 
człowieka, komórki o podobnych budowie i 
funkcjach występują razem, tworząc tkanki. 



 



Poziomy strukturalne 

 Narządy, składające się z 

pewnej liczby tkanek 

różnego rodzaju, rozwinęły 

się do pełnienia 

określonych funkcji. 

 Np. żołądek jest wyścielony 

warstwą komórek 

nabłonkowych, a jego 

ścianę tworzą warstwy 

tkanki mięśnia gładkiego.  



Poziomy strukturalne 

 Układy (systemy) 
składają się z 
pewnej liczby 
narządów i tkanek, 
które łącznie 
zaspokajają co 
najmniej potrzebę 
ustroju, 
decydującą o jego 
przetrwaniu 



 



Środowisko wewnętrzne i 

homeostaza. 
 Środowisko zewnętrzne człowieka jest 

źródłem tlenu i substancji odżywczych. Do 
środowiska zewnętrznego zostają 
ostatecznie wydalone produkty przemiany 
materii. 

 Środowisko wewnętrzne, w którym istnieją 
komórki ciała, to środowisko wodne. 
Komórki te są omywane tzw. Płynem 
śródmąższowym lub płynem tkankowym. 

 Każda komórka jest otoczona błoną 
komórkową, stanowiącą potencjalną 
barierę dla substancji wnikających do 
komórki lub ją opuszczających. Błona 
steruje ruchem cząsteczek do wnętrza 
komórki i w kierunku przeciwnym, co 
umożliwia komórce regulowanie jej 
wewnętrznego składu. 



Środowisko wewnętrzne i 

homeostaza. 

 Skład środowiska 
wewnętrznego, dość 
niezmienny, jest ściśle 
sterowany; stan ten określa 
się jako homeostazę. 

 Homeostaza jest niezbędnym 
warunkiem zdrowia (prawidło
wego funkcjonowania) 

    organizmu, a co za tym 
idzie, choroby u swego 
podłoża mają zaburzenia 
mechanizmów utrzymania 
homeostazy.  



 Poszczególne układy ustrojowe opisuje się osobno w sposób 

umowny jako zjawiska anatomiczne i fizjologiczne, chociaż w 

rzeczywistości są one wzajemnie powiązane. 

Czynniki warunkujące 

utrzymanie się przy 

życiu. 

Rodzaj aktywności 

Komunikacja Układy transportowe: krew, układ krążenia, układ chłonny 

(limfatyczny). 

Komunikacja wewnętrzna: układ nerwowy, układ 

wewnątrzwydzielniczy. 

Komunikacja zewnętrzna: narządy zmysłów, komunikacja 

werbalna i pozawerbalna. 

Pobieranie surowców 

i usuwanie produktów 

odpadowych. 

Pobieranie tlenu. 

Dostarczanie substancji odżywczych (jedzenie). 

Usuwanie produktów przemiany materii (dwutlenku węgla, 

moczu, kału). 

Ochrona ustroju i 

potrzeba utrzymania 

się przy życiu. 

Ochrona przed środowiskiem zewnętrznym: skóra 

Ochrona przed zakażeniem drobnoustrojami: oporność i 

odporność. 

Ruchy ciała. 

Przeżycie gatunkowe: rozmnażanie się i przekazywanie 

wrodzonych cech charakteru. 

 



Komunikacja 

 Działanie wszystkich układów komunikacyjnych 
polega na otrzymywaniu informacji, scalaniu ich 
i reagowaniu na odpowiednie bodźce. 

 Komunikacja wewnętrzna obejmuje głównie 
układy nerwowy i wewnątrzwydzielniczy; 
odgrywają one ważną rolę w utrzymywaniu 
homeostazy i regulacji najważniejszych dla 
życia funkcji organizmu. 

 Komunikacja ze środowiskiem zewnętrznym 
wykorzystuje narządy zmysłów oraz aktywności 
werbalną i pozawerbalną – wszystkie zależą od 
układu nerwowego. 



Układy transportowe  

(krew, układ krążenia, układ chłonny) 
 Krew – transportuje rozmaite 

substancje w całym ciele przez 
obszerną sieć naczyń krwionośnych. 
Organizm osoby dorosłej zawiera 5-6 
litrów krwi. Składa się ona z płynu 
zwanego osoczem oraz krwinek, 
zawieszonych w osoczu (erytrocyty, 
leukocyty, trombocyty). 

 



Układ krążenia 

 Naczynia krwionośne: tętnice 
(przewodzą krew w kierunku 
od serca), żyły (krew 
powraca do serca), naczynia 
włosowate (włośniczki, 
kapilary – stanowią 
połączenie między tętnicami 
a żyłami). 

 Serce – jest to worek 
mięśniowy, który tłoczy krew 
do całego ciała i utrzymuje 
ciśnienie krwi. 



Układ chłonny (limfatyczny) 
 Składa się z serii naczyń chłonnych, 

których początek stanowią ślepo 

zakończone rurki w przestrzeniach 

pomiędzy naczyniami krwionośnymi a 

komórkami różnych tkanek. 

 Chłonka (limfa) stanowi płyn tkankowy, 

który zawiera także substancje 

przenikające z przestrzenie tkankowych, w 

tym białka osocza, a czasem także bakterie 

oraz resztki komórek. 

 W różnych miejscach na przebiegu naczyń 

chłonnych występują skupiska węzłów 

chłonnych. Przechodząca przez nie 

chłonka ulega filtracji i uwolnieniu od 

drobnoustrojów i innych obcych substancji. 



Komunikacja wewnętrzna 

 Układ nerwowy 

 Układ wewnątrzwydzielniczy 

(hormonalny) 



Układ nerwowy 
 Ośrodkowy układ nerwowy: mózg, rdzeń kręgowy 

 Obwodowy układ nerwowy:  

-  nerwy czuciowe, czyli aferentne, przekazujące 
sygnały z obwodu ciała do mózgu 

-  nerwy ruchowe, czyli eferentne, przekazujące 
sygnały z mózgu do narządów efektorowych, 
takich jak mięśnie i gruczoły 



Układ wydzielania wewnętrznego 

 Układ endokrynny składa 

się z wielu wyodrębnionych 

gruczołów, usytuowanych w 

różnych częściach 

organizmu. 

 Syntezują one i wydzielają 

przekaźniki chemiczne, 

zwane hormonami, które 

krążą po całym ciele 

rozprowadzane przez krew. 



Komunikacja ze środowiskiem 

zewnętrznym 

 Funkcjonowanie zmysłów 
następuje pod wpływem 
stymulacji wyspecjalizowanych 
czuciowych komórek 
receptorowych, znajdujących 
się w narządach lub tkankach 
zmysłów w głowie. 

 Komunikacja werbalna - mowa 

 Komunikacja pozawerbalna – 
postawa ciała i jego ruchy 

Narządy zmysłów i 

odnoszące się do nich 

narządy 

Słuch uszy 

Wzrok oczy 

Równowaga uszy 

Woń nos 

Smak język 



Dowóz surowców i eliminacja produktów 

przemiany materii (odpadowych) 

 Ustrój pobiera tlen, wodę i substancje 

odżywcze 

 Wydal dwutlenek węgla, mocz i kał 



Pobieranie tlenu 
 Zawartość tlenu w powietrzu 

atmosferycznym wynosi 21%. 

 W trakcie oddychania układ 
górnych dróg oddechowych 
doprowadza powietrze z nosa 
i jamy ustnej do płuc. 
Powietrze przechodzi przez 
układ przewodzący, na który 
składają się gardło, krtań i 
wielka liczba oskrzeli różnego 
kalibru, które kończą się 
pęcherzykami oddechowymi, 
gdzie odbywa się niezbędna 
dla życia wymiana gazowa 
pomiędzy płucami a krwią. 



Pobieranie tlenu 

 Azot, którego zawartość w 

powietrzu atmosferycznym 

wynosi 80%, jest wdychany i 

wydychany, jednak w postaci 

gazowej nie może być 

spożytkowany przez ustrój. 

 Potrzebny organizmowi azot 

jest uzyskiwany z pokarmów 

zawierających białko, głównie 

z mięsa i ryby. 



Dostarczanie substancji odżywczych 

(jedzenie) 
 Dla zdrowia potrzebna 

jest dieta zbilansowana, 
zapewniająca dowóz 
substancji odżywczych, 
czyli substancji, które po 
wchłonięciu w procesie 
strawienia podtrzymują 
funkcje organizmu. 

 Przewód pokarmowy – 
jest to rura ciągnąca się 
od jamy ustnej przez 
gardło, przełyk, żołądek, 
jelita cienkie i grube, 
odbytnicę aż do odbytu. 



Eliminacja produktów odpadowych. 

 Dwutlenek węgla 

 Mocz 

 Kał 



Ochrona życia 

 Ochrona przed wpływem środowiska 

zewnętrznego 

 Ochrona przed zakażeniem 

 Ochrona ruchu 

 Ochrona przeżycia gatunku 



Ochrona przed wpływem środowiska 

zewnętrznego 

 
 Skóra, tworząca barierę chroniącą przed 

inwazją bakterii, substancji chemicznych i przed 

odwodnieniem, jest zbudowana z dwóch 

warstw: naskórka i skóry właściwej. 



Ochrona przed zakażeniem 

 Organizm dysponuje wieloma sposobami 
samodzielnej ochrony przed różnego typu inwazją, 
nadającymi mu określone właściwości – oporność 
i/lub odporność. Sposoby te można podzielić na dwie 
kategorie: swoiste i nieswoiste mechanizmy obronne. 

 Nieswoiste – skóra, śluz, sok żołądkowy, odczyn 
zapalny etc. 

 Swoiste – ustrój generuje immunologiczny odczyn 
przeciw każdej substancji (antygeny), którą rozpozna 
jako obcą (bakterie, komórki rakowe i komórki 
przeszczepionej tkanki, pyłki kwiatowe i roślinne etc.) 



Ruch 

 Wiele rodzajów aktywności 
człowieka wymaga zdolności do 
poruszania się całego ciała lub jego 
części. 

 Układ mięśniowo-szkieletowy 
obejmuje kościec, mięśnie 
szkieletowe i stawy. 

 Kościec stanowi sztywną ramę ciała, 
ruchy zaś odbywają się w stawach 
łączących co najmniej dwie kości. 

 Mięsnie szkieletowe utrzymują 
postawę oraz równowagę ciała i 
umożliwiają ruchy całego kośćca. 



Przeżycie gatunkowe (układ rozrodczy) 

 Niedopuszczenie do wyginięcia 
gatunku jest warunkiem jego 
przeżycia. 

 Zakończone sukcesem 
zapłodnienie jest zasadniczym 
warunkiem kontynuacji gatunku i 
jego charakterystyki genetycznej, 
przekazywanej z jednego 
pokolenia na następne. 

 Do zapłodnienia dochodzi w 
chwili, gdy komórka jajowa 
zespala się z męską komórką 
plemnikową. 



Wstęp do badań nad chorobą 

 Człowiek może ulec wielu różnym zaburzeniom i 
chorobom, poczynając od drobnych dolegliwości, 
często bardzo dokuczliwych, aż do bardzo 
poważnych. Badanie odchyleń od normy powinno 
ułatwić podejście systemowe. 

 Etiologia – przyczyny odchyleń (chorób) 

 Patogeneza – istota procesu chorobowego i jej 
wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu 

 Powikłania – inne następstwa, które mogą wystąpić, 
jeśli choroba postępuje 

 Rokowanie (prognoza) – przypuszczalny końcowy 
wynik choroby 



Etiologia 

 Wady genetyczne, wrodzone lub nabyte 

 Zakażenie przez drobnoustroje, np. 

bakterie, wirusy, mikroby lub pasożyty 

 Substancje chemiczne 

 Promieniowanie jonizujące 

 Uraz fizyczny 

 Zwyrodnienie lub proces starzenia 



Patogeneza 

 Zapalenie – reakcja tkanek na wszelkiego rodzaju ich 
uszkodzenia, takie jak uraz lub zakażenie 

 Nowotwory – powstają, gdy nieprawidłowe komórki 
przestają podlegać kontroli organizmu i się rozrastają 

 Nieprawidłowe mechanizmy odpornościowe – stanowią 
reakcję prawidłowego ochronnego układu 
immunologicznego, prowadzącą do powstania zjawisk 
niepożądanych 

 Zakrzepica, zatorowość, zawał – są wynikiem lub 
następstwem nieprawidłowych zmian we krwi i/lub w 
ścianach naczyń krwionośnych 

 Zwyrodnienie – stopniowe zniszczenie pewnych struktur 
organizmu, powodujące uszkodzenie własnej funkcji 

 Wady genetyczne – wrodzone lub spowodowane przez 
oddziaływanie czynników środowiskowych, np. 
ekspozycja na promieniowanie jonizujące 



Anatomia zajmuje się ustrojem rozwiniętym.  

Wraz z embriologią (która opisuje budowę i rozwój 

organizmu żywego w życiu płodowym) tworzą 

morfologię, czyli naukę o budowie zewnętrznych form 

ustrojów żywych i ich części składowych tj. narządów.  

Morfologia zaś w łączności z fizjologią (czyli nauką o 

poznaniu  czynności ustroju i jego narządów) tworzą 

biologię, która zajmuje się wszelkimi organizmami 

żywymi we wszystkich możliwych aspektach. 

 



W ramach nauk biologicznych, znajdują się również 

dziedziny pokrewne anatomii zajmujące się historią rozwoju 

osobniczego tj. ontogenezą (począwszy od zapłodnienia aż 

do ukończenia wzrastania) jak i historią rozwoju rodowego tj. 

filogenezą, która w oparciu o teorię ewolucji, opisuje historię 

powstawania ustrojów poprzez powolne przekształcanie 

innych ustrojów.  

Anatomia porównawcza zajmuję się zarówno 

porównywaniem budowy poszczególnych stadiów rozwoju 

osobniczego organizmów, jak i budowy ustrojów niższych i 

wyższych wraz  z człowiekiem  



Przedmiotem badań anatomii mogą być wszystkie postacie organizmów żywych, a 

więc rośliny (fitotomia), zwierzęta (zootomia) i wreszcie człowiek 

(antropotomia).  

Na użytek nauk medycznych, dzielimy także anatomię na  

a. prawidłową (opisującą normalną prawidłową budowę i stosunki narządów 

ciała ludzkiego) oraz  

patologiczną, określającą budowę ustroju w przypadkach chorobowych tj. 

patologicznych.  

 Anatomię możemy podzielić także na:  

a. makroskopową, gdzie oceniamy i opisujemy budowę ustroju gołym okiem 

oraz  

a. mikroskopową, gdzie ocena budowy wymaga użycia instrumentów 

optycznych oraz licznych metod fizycznych i chemicznych celem określenia 

bodowy tkankowej (histologia) i komórkowej (cytologia) poszczególnych 

narządów. 



Wyniki badań w anatomii, przedstawiane są w sposób opisowy, stąd 

nazwa anatomii opisowej w szerszym tego słowa znaczeniu dotyczy 

całego obszaru anatomii, choć niekiedy używana jest na określenie 

anatomii systematycznej badającej i różnicującej ustrój według 

poszczególnych narządów i ich układów, które są rozpatrywane kolejno.  

Z kolei anatomia topograficzna, również posługująca się metodą 

opisową, zajmuje się opisem wzajemnego przestrzennego położenia 

narządów i układów w poszczególnych okolicach ciała.  

Na potrzeby chirurgii, wyodrębnia się również dziedzinę anatomii 

chirurgicznej opisującej istotne z punktu widzenia chirurga okolice ciała 

 Zaś dla potrzeb artystycznych wydziela się także dziedzinę anatomii 

plastycznej, opisującej budowę powierzchni ciała i jego proporcje. 



Mianownictwo anatomiczne 

Niemal do końca XIX w. nie było jednolitego mianownictwa anatomicznego, 

co było źródłem wielu rozbieżności. 

W 1896 roku w Bazylei zostało ustalone oficjalne łacińskie mianownictwo 

określane jako Nomina Anatomica Basilea. 

Mianownictwo anatomiczne polskie, będące tłumaczeniem łacińskiego, 

zostało po raz pierwszy ustalone w 1901r., wkrótce po kongresie w 

Bazylei. 

Po 1956r., zmiany zachodzące w mianownictwie łacińskim – mianownictwo 

paryskie – znajdują odbicie w nowych opracowaniach i wydaniach 

,,Mianownictwa anatomicznego. 



Osie i płaszczyzny ciała 

Przy opisie anatomicznym opisujemy człowieka 

w pozycji anatomicznej  

    



Pozycja anatomiczna 

  

By precyzyjniej wyrażać się o wzajemnych stosunkach 

części ciała ludzkiego określono jednoznacznie tak 

zwaną pozycję anatomiczną. 

Składają się na nią: 

 postawa stojąca  

 głowa i wzrok zwrócone ku przodowi  

 kończyny górne wyprostowane, ułożone wzdłuż tułowia, 

z dłońmi skierowanymi ku przodowi (ułożenie supinacyjne)  

 palce rąk wyprostowane, kciuk przywiedziony  

 kończyny dolne wyprostowane, 

stopy złączone razem powierzchniami przyśrodkowymi  

 palce stóp wyprostowane  

 



To nie jest  

pozycja 

anatomiczna  

A to jest Dawid  

w pozycji 

anatomicznej  



Osie i płaszczyzny ciała  



Anatomia:  osie i płaszczyzny ciała 

Oś pionowa (axis verticalis) wyznacza 

kierunki górny (directio superior) i 

dolny (directio inferior) w stosunku do 

tułowia (głowa – ogon).  

W życiu płodowym kierunki te określa 

się jako czaszkowy (directio cranialis) 

i ogonowy (directio caudalic) 

 



Anatomia: osie i płaszczyzny ciała 

Oś strzałkowa  (axis saggitalis) 

biegnie od  przodu ku tyłowi, czyli 

od strony brzusznej do strony 

grzbietowej.  

W stosunku do tej osi używa się 

określeń kierunek przedni 

(directio anterior) lub brzuszny 

(directio ventralis) i kierunek 

tylny (directio posterior) lub 

grzbietowy (directio dorsalis) 

 



Anatomia: osie i płaszczyzny ciała 

Oś poprzeczna   

    (axis transversalis) 

W stosunku do tej osi 
używa się określeń 
kierunek: prawy 
(dexter) lub lewy 
(sinister) i lokalizacja: 
przyśrodkowa, 
pośrodkowa i boczna. 



 



Anatomia: kierunki 

Podstawowe kierunki: 

Przedni (anterior) czyli brzuszny 

(ventralis) i tylny (posterior) czyli 

grzbietowy (dorsalis) 

Boczny (lateralis) i przyśrodkowy 

(medialis) 

Prawy (dexter) i lewy (sinister) 

Wewnętrzny (internus) i 

zewnętrzny (externus) 

Pionowy (verticalis) i poziomy 

(horizontalis) 

Podłużny (longitudinalis) 

Powierzchowny (superficialis) i 

głęboki (profundus) 



Anatomia: kierunki 

 

Na kończynach 

dodatkowo: 

Bliższy (proximalis) i 

dalszy (distalis) 

Górny (superior) i 

dolny (inferior) 

Dłoniowy/podeszwo

wy (plantar) i 

grzbietowy (dorsal) 



 



Anatomia:  kierunki ruchu  

 



Anatomia w dużej mierze jest nauką 

pamięciową.  

To duża liczba nazw i pojęć, pierwotnie 

abstrakcyjna. 

W miarę upływu czasu informacje te zaczną 

układać się w logiczną całość. 

I wtedy okazuje się, że jest to pasjonujący 

kawałek wiedzy, do którego to odkrycia 

wszystkich Państwa zachęcam 



Dziękuję 


