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Materiał w poniższej prezentacji został  użyty z poniższych  lektur:

1. Krechowiecki A., Czerwiński F.: Zarys anatomii człowieka.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997
2. Sylwanowicz W.., Michajlik A., Ramotowski W.:
Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa  1985
3. Putz H.R., Pabst R.: Atlas anatomii człowieka-Sobotta
Urban&Partner. Wrocłąw 2001
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1. Krechowiecki A., Czerwiński F.: Zarys anatomii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997
2. Sylwanowicz W., Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa  1985



Funkcje układu mięśniowego

Układ 
mięśniowy

budowanie narządów 
wewnętrznych 

i wykonywanie przez nie 
skurczów (np. praca serca)

przemieszczanie kości, 
co powoduje wykonywanie 

ruchów (czynny układ ruchu 
człowieka)



Rodzaje włókien 
mięśniowych

Mięśnie 
poprzecznie 
prążkowane

Mięśnie 
gładkie

Mięsień 
sercowy



Mięśnie poprzecznie prążkowane:

• są podstawowymi „silnikami” wchodzącymi 
w skład narządu ruchu,

• ich skurcz jest szybki i zależy od woli człowieka,

• mięśnie te przyczepione są do kości szkieletu
• cienkie, długie włókna mięśniowe,

•  komórki  wielojądrzaste 

z widocznymi poprzecznymi 

paskami.

1. Krechowiecki A., Czerwiński F.: Zarys anatomii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997
2. Sylwanowicz W., Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa  1985



Budowa mięśnia dwugłowego

DWA ŚCIĘGNA  
umożliwiają przyczep 
mięśnia do kości, są elastyczne 
i bardzo mocne.

ŚCIĘGNO  
zbudowane z tkanki 
łącznej włóknistej

BRZUSIEC 
zbudowany z tkanki mięśniowej, 
jest to środkowa część mięśnia 
wydłużająca się i skracająca 
podczas jego pracy.



Budowa mięśnia szkieletowego

1. kość
2. ścięgno (tk. łączna)
3. namięsna (tk. włóknista)
-naczynia krwionośne +     
pęczki mięśniowe
4. śródmięsna (tk. łączna)
5. wiązki włókien 
mięśniowych-pokryte 
omięsną
6. Włókno mięśniowe 
poprzecznie prążkowane
miocyty (miofybrylle)



NARZĄDY 
POMOCNICZE

MIĘŚNI

POWIĘZIE
- mocna, elastyczna błona łącznotkankowa otaczająca 

poszczególne mięśnie 
lub grupy mięśni, stanowi ich osłonę.

- tkanka łączna włóknista 
- tworzy przedziały, tzw. komory mięśniowe

1. Krechowiecki A., Czerwiński F.: Zarys anatomii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997
2. Sylwanowicz W., Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa  1985





KALETKI MAZIOWE

- uwypuklenie błony maziowej 

na zewnątrz jamy stawowej,

- chronią brzuśce przed uszkodzeniem 

ułatwiając ślizganie elementów układu ruchu 

względem siebie (zmniejszając tarcie),

- obecne pomiędzy:

a) kością a ścięgnem lub mięśniem

b) torebką stawową a ścięgnem

c) kością a skórą

Staw ramienny. Widok na  więzadła 
oraz kaletki maziowe.

1. Krechowiecki A., Czerwiński F.: Zarys anatomii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 1997
2. Sylwanowicz W., Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, 
Warszawa  1985



POCHEWKI ŚCIĘGIEN

• Woreczki wypełnione mazią ułatwiające przesuwanie 
się ścięgien,

• stanowią one szczególnego rodzaju ochronę dla 
ścięgien w miejscach, w których może występować 
tarcie z kością, 

• utworzone są z warstwy zewnętrznej 
i wewnętrznej pomiędzy którymi znajduje się wolna 
przestrzeń wypełniona substancją zmniejszającą tarcie.

• Dodatkowo pełnią istotną rolę w odżywianiu ścięgien, 
gdyż wytwarzany przez pochewki płyn wtłaczany jest 
do ścięgien, stanowiąc 
ich jedyne źródło odżywiania

• Podobne są pod względem budowy i pełnionej funkcji 
do kaletek maziowych.

- Różnica polega głównie na tym, że są to twory bardziej 
wydłużone, otaczające niemal całe ścięgna, tworzące 

pewnego rodzaju tunel. .



TRZESZCZKI

-elementy kostne wmontowane w 

ścięgno,

-zmieniają kierunek działania mięśnia na 

kość.

Staw kolanowy

Rzepka położona w ścięgnie 
mięśnia czworogłowego uda



Troczek mięśni zginaczy

TROCZKI 
MIĘŚNIOWE- zespalają grupy ścięgien i 

utrzymują je we właściwym 
położeniu 
(blisko kości);

- razem z kością mogą tworzyć 
kanały dla przebiegu ścięgien, 
umożliwiając z jednej strony 
zmianę ich położenia, z drugiej, 
zmieniają kierunek przebiegu 
ścięgien;

- troczki działają zatem jako 
szczególny rodzaj bloczków 
mięśniowych;

-  istotne zwłaszcza kiedy krzyżują 
staw.

1. Krechowiecki A., Czerwiński F.: Zarys anatomii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
1997
2. Sylwanowicz W., Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa  1985



Klasyfikacja mięśni

I. I. Pod względem topograficznym
II. Pod względem czynnościowym

III. Pod względem kształtu
IV. Pod względem przyczepu

1. Krechowiecki A., Czerwiński F.: Zarys anatomii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997
2. Sylwanowicz W., Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa  1985



I. Pod względem topograficznym

a. mięśnie głowy,

b. mięśnie szyi,

c. mięśnie grzbietu,

d. mięśnie klatki piersiowej,

e. mięśnie brzucha,

f. mięśnie obręczy barkowej

g.  mięśnie obręczy miednicowej,

h. mięśnie kończyn.

a

g

h

h
e

c
d

b

f



II. Pod względem czynności

Mięśnie synergistyczne – wykonujące wspólnie 
jedną czynność (współdziałające)

Zginacze Odwodziciele Obracające 
na zewnątrz

Mięśnie antagonistyczne – wykonujące ruchy 
przeciwne

Prostowniki Przywodziciele Obracające do 
wewnątrz



Mięśnie antagonistyczne:
a. zginacz – prostownik np. mięśnie kończyn powodujące 

zginanie i prostowanie kończyn w stawie łokciowym czy 

kolanowym.

b. dźwigacz – obniżacz np. mięśnie powodujące 

dźwiganie ręki w stawie ramiennym czy nogi w stawie 

biodrowym.

c. przywodziciel – odwodziciel np. kciuka.

d. nawracacz – odwracacz np. mięśnie brzucha czy szyi 

powodujące ruchy obrotowe.

e. zwieracz – rozwieracz np. mięśnie okrężne wokół 
otworów ciała np. odbytu.



biceps                     triceps 



III. Pod względem kształtu

✓ płaskie np. brzucha; 

✓ okrężne (zwieracze) np. wokół ust, oczu i odbytu ;

✓ szerokie np. mięśnie wyścielające ściany brzucha i klatki 
piersiowej; 

✓ krótkie np. część mięśni kręgosłupa; 

✓ długie np. mięśnie kończyn. 

Mięśnie płaskie 
klatki piersiowej

Mięśnie płaskie brzucha

Mięśnie długie 
kończyny 
dolnej



Mięsień krótki 
zginacz kciuka

Mięsień okrężny wokół oczu



IV. Pod względem przyczepu:

✓  jednogłowy, wrzecionowaty, np. mięśnie 
pośladków;

✓ dwugłowe, np. biceps, mięsień zginacz ramienia; 

✓ trójgłowe , np. triceps, mięsień łydki; 

✓ czworogłowe, np. uda. 

mięsień czworogłowy 
uda



Typy mięśni szkieletowych

1. m. prosty
2. m. dwubrzuścowy
3. m. płaski
4. m. wrzecionowaty
5. m. pierzasty
6. m. półpierzasty
7. m. dwugłowy



• Przyczep początkowy – znajduje się bliżej 

płaszczyzny pośrodkowej tułowia, a na 

kończynach bliżej tułowia; jest zwykle 

punktem stałym mięśnia.

• Przyczep końcowy – jest zwykle punktem 

ruchomym mięśnia.

W niektórych ruchach oba przyczepy mogą być ruchome 
albo przyczep końcowy może stać się punktem stałym.



MIĘŚNIE TUŁOWIA



M. CZWOROBOCZNY
• pp.: kresa karkowa górna, 

wyrostki kolczyste C1-Th12
• pk.: wyrostek barkowy
         grzebień łopatki
     boczna cz. obojczyka

Funkcja:
-unosi łopatkę, zbliża ją 
do kręgosłupa
-prostuje głowę
- bocznie zgina i obraca 
głowę w przeciwną 
stronę

3. Putz H.R., Pabst R.: Atlas anatomii człowieka-Sobotta Urban&Partner. Wrocław 2001



M.NAJSZERSZY GRZBIETU
• pp.: Th6-L5  wyrostki 

kolczyste , kość krzyżowa, 
grzebień biodrowy

• pk.: guzek mniejszy k. 
ramiennej

Funkcja:
-prostuje, przywodzi i 
rotuje ramię do wewnątrz

3. Putz H.R., Pabst R.: Atlas anatomii człowieka-Sobotta Urban&Partner. Wrocław 2001



M.RÓWNOLEGŁOBOCZNY

• pp.: C7-Th5 – wyrostki 
kolczyste

• pk.: brzeg przyśrodkowy 
łopatki

Funkcja:
- zbliża łopatkę do kręgosłupa  

3. Putz H.R., Pabst R.: Atlas anatomii człowieka-Sobotta Urban&Partner. Wrocław 2001



M.DŹWIGACZ ŁOPATKI
• pp.: C1-C4 –wyrostki 

poprzeczne 

• pk.: kąt górny łopatki 

Funkcja :
-unosi łopatkę i zbliża ją do 
kręgosłupa
- pochyla głowę ku tyłowi  i 
bokowi

3. Putz H.R., Pabst R.: Atlas anatomii człowieka-Sobotta Urban&Partner. Wrocław 2001



MM.ZĘBATY TYLNY GÓRNY 
C6-Th2         II-V ŻEBRO

MM.ZĘBATY TYLNY DOLNY
 Th11-L2     IX-XII ŻEBRO

Funkcja
-unosi górne żebra. Jest 
mięśniem wdechowym
-opuszcza żebra, mięsień 
wydechowy

3. Putz H.R., Pabst R.: Atlas anatomii człowieka-Sobotta Urban&Partner. Wrocław 2001



MM. PROSTOWNIKI GRZBIETU

m. najdłuższy

m. kolcowy

m. biodrowo-żebrowy

3. Putz H.R., Pabst R.: Atlas anatomii człowieka-Sobotta Urban&Partner. Wrocław 2001


