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obr. č.1 



 
Jaký význam může mít rozpoznání 
základních kostí a jejich správná 

orientace? 
 1. předpoklad pro studium funkcí pohybového 

systému 

2. poskytování první pomoci při úrazech 
pohybového aparátu 
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Úkol: Určování a orientace kostí 
 
Materiál a pomůcky: jednotlivé izolované kosti – ze skeletu nebo plastové, model 
kostry člověka, obrazový materiál, anatomické atlasy, internet 
 
Postup: Určete název předložených kostí, zakreslete  a popište významné body na 
kosti. Určete stranovou orientaci kostí (horní a dolní konec kosti, systém spojení s 
okolními kostmi). Demonstrujte uložení  kostí v těle.  
K popisu kostí využijte i dostupné internetové zdroje. 
Zodpovězte zadané úkoly v závěru.   

Kostra člověka 
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Výsledky:  
název kosti nákres + popis  topografické uložení na kostře
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a) Výsledky pozorování -  názvy a orientace určovaných kostí: 
 

 
 

 
 

 
 
b) Odpovězte na otázky: 
1. Která kost tvoří vnější kotník? 

 
2. Ke kterému prstu ruky směřuje kost vřetenní? 
 
3. Kolik kostí celkem tvoří ruku? 

 
4. Které kosti se stýkají v kolenním kloubu? 
 
5. Jaký tvar má trnový výběžek u hrudních obratlů? 
 

Závěr: 
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6. Napiš názvy částí kostry označených 
na obr. 2  číslicemi : 
1:   
2:                                          
3:                                 
4: 
6: 
8: 

8. viz obr. 3: hrudník 
a)  Která kost (i)  na obr. 3  nepatří k 
hrudníku?  
 
b) Které kosti hrudníku na obrázku  
postrádáš?  
 
c) Označ v obrázku a pojmenuj dvě 
hlavní skupiny žeber. 

obr. 2 

obr. č. 3 

7. Které kosti tvoří kost pánevní?  
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