
A) 1) Meatus nasi inferior: 

a) je uložen mezi concha nasalis inferior a 

media 

b) vyúsťuje zde sinus maxillaris 

c) je uložen pod concha nasalis inferior    

d) vyúsťuje zde sinus frontalis  

e) žádné z výše uvedených tvrzení není 

správné 

 

2) Pro plexus lumbalis platí: 

a)  N. femoralis vstupuje na stehno skrze 

lacuna vasorum 

b)  Větví z plexus lumbalis, která sestupuje 

k mediálnímu kotníku je n. saphenus 

c)  N. iliohypogastricus probíhá kaudálně 

od n. ilioinguinalis 

d)  N. cutaneus femoris lateralis je 

senzitivní větví větví n. femoralis 

e)  žádná z předchozích odpovědí není 

správná 
 

3) N. medianus zásobuje motoricky: 

a) Zadní svaly pažní 

b) Přední svaly pažní 

c) Zadní svaly předloketní 

d) Všechny přední svaly předloketní 

e) žádná z předchozích odpovědí není 

správná  

 

4) Pro bronchus principalis dexter platí: 

a) je delší a užší než bronchus principalis 

sinister 

b) je uložen šikmo od trachey 

c) je uložen téměř v přímém pokračování 

trachey 

d) někdy nebývá vytvořený 

e) žádná z předchozích odpovědí není 

správná 

 

5) Articulatio cubiti se skládá z: 

a) articulatio humeroradialis, articulatio 

humeroulnaris a articulatio radioulnaris 

distalis 

b) articulatio humeroradialis, articulatio 

humeroulnaris a membrana interossea 

antebrachii 

c) articulatio humeroradialis, articulatio 

humeroulnaris a articulatio radioulnaris 

proximalis 

d) articulatio humeroradialis, articulatio 

humeroulnaris a membrana interossea 

cruris 

e) žádná z předchozích odpovědí není 

správná 

 

6) O hrtanu (larynx) platí: 

a) je vazivový orgán   

b) leží před hltanem 

c) patří mezi horní cesty dýchací 

d) sahá od C1 po C6 obratel 

e) kaudálně navazuje na bronchi 

principales 

 

7) Platí, že: 

a) truncus intestinalis vzniká z eferentních 

větví mízních uzlin uložených kolem 

nepárových větví aorta abdominalis (nodi 

lymphatici coeliaci)  

b) za úhlem dolní čelisti leží uzlina 

(Woodova), která sbírá mízu z tonsilla 

palatina 

c) míza vzniká z tkáňového moku 

d) v. mesenterica inferior se vlévá do v. 

portae (nebo do v. mesenterica superior) 

e) všechna tvrzení jsou správná 

 

8) Platí, že: 

a) Kompletní mléčný chrup má 24 zubů 

b) Kompletní permanentní chrup má 

v jednom kvadrantu 2 řezáky, 1 špičák a 3 

stoličky 

c) Zubní cement pokrývá kořen zubu 

d) Z permanentního chrupu se prořezává 

nejdříve špičák nebo první stolička  

e) Žádné z předchozích tvrzení není 

správné 

 

9) Neplatí, že: 

a) n. fibularis superficialis inervuje krátké 

extenzory na dorsum pedis 

b) n. fibularis profundus zásobuje kůži na 

přivrácených stranách palce a druhého 

prstu 

c) m. adductor hallucis je inervován z n. 

plantaris lateralis 

d) a. plantaris medialis je slabší než a. 

plantaris lateralis 



e) pod retinaculum extensorum superius 

probíhá šlacha m. tibialis anterior, m. 

extensor hallucis longus a m. extensor 

digitorum longus 

 

10) Platí, že: 

a) Do podkoží regio deltoidea dosahují nn. 

supraclaviculares z plexus cervicalis 

b) Kůže v regio brachialis anterior je slabší 

než v regio brachialis posterior 

c) n. intercostobrachiales jsou spojky mezi 

n. cutaneus brachii medialis a 2.-3. n. 

intercostalis 

d) přes spodinu fossa cubiti prochází 

úponová šlacha m. brachialis 

e) všechna tvrzení jsou správná 

 

11) Platí, že: 

a) a. femoralis je pokračováním a. iliaca 

interna 

b) a. femoralis je pokračováním a. iliaca 

externa 

c) a. femoralis doprovází n. ischiadicus 

d) a. iliaca externa zásobuje orgány malé 

pánve 

e) žádné z předchozích tvrzení není 

správné 

 

12) Platí, že: 

a) srdce je uloženo v předním mediastinu 

b) fossa ovalis se nachází na laterální 

stěně atrium dextrum 

c) nodus sinuatrialis se nachází na septum 

interatriale 

d) levá srdeční komora má m. papillaris 

anterior a posterior 

e) všechny odpovědi jsou správné 

 

13) Neplatí, že: 

a) v. brachiocephalica vzniká soutokem v. 

jugularis interna a v. subclavia 

b) v. cava superior vzniká soutokem vv. 

brachiocephalicae 

c) v. cava superior se vlévá do atrium 

dextrum 

d) v. jugularis interna je pokračováním 

sinus sigmoideus 

e) v. cava superior prochází skrze foramen 

jugulare 

 

14) Platí, že: 

a) Fundus uteri vyčnívá zčásti do vaginy 

(portio vaginalis). 

b) Zadní plocha dělohy se obrací 

k močovému měchýři. 

c) U nullipary rozlišujeme na ostium uteri 

děložního krčku labium anterius a 

posterius. 

d) Cavitas uteri je štěrbinovitý prostor 

trojúhelníkovitého tvaru. 

e) Všechna tvrzení jsou správná. 

 

15) Platí, že: 

a) na stavbě spodiny čtvrté mozkové 

komory se podílí pons Varoli a střední 

mozek 

b) bazální ganglia jsou typicky senzitivní 

jádra 

c) thalamus je součástí mezimozku 

(diencephalon)  

d) v thalamu se přepojují přímé a nepřímé 

motorické dráhy 

e) žádné z předešlých tvrzení není 

správné 

 


