
Strona: Jest: Powinno być: 

8 (P)* regio plicae lateralis regio plicae lateris 

86 (L)* plica lateralis plica lateris 

99, 179, 181, 185 (R)* m. thoracodorsalis m. latissimus dorsi 

100 (P) (…) żyła ta służy do badania tętna, a u dużych 

zwierząt również do pobierania krwi (...) 

(…) żyła ta służy u dużych zwierząt do 

pobierania krwi (...) 

110 (L) Odnoga boczna, crus laterale Odnoga przyśrodkowa, crus mediale 

Odnoga przyśrodkowa, crus mediale Odnoga boczna, crus laterale 

112 (P) zwoju szyjnego splotu szyjnego 

130 (P) (…) z powierzchnią stawową kości nadgarstka 

łokciową, tworząc staw łokciowo-

nadgarstkowy, art. ulnocarpea. 

(…) z powierzchnią stawową kości nadgarstka 

rzędu bliższego, tworząc staw promieniowo-

nadgarstkowy, art. radiocarpea. 

143 (LA) Ligg. glenonumeralia Ligg. glenohumeralia 

Ligg. coracohumerae Lig. coracohumerale 

147 (LA) Lig. collarerale carpi mediale Lig. collaterale carpi laterale 

Lig. collaterale carpi laterale Lig. collaterale carpi mediale 

147-157 (LA) Mc I-IV Mc I-V 

147-157 (R): Koń (widok 

od strony przyśrodkowej) 

Mc III Mc II 

Mc IV Mc III 

159-163, 265-267 (R) Koń (widok od strony lewej) Koń (widok od strony bocznej) 

174 (L) - pkt. G Nerw łokciowy (…) Nerw promieniowy (…) 

180 (P) m. głowowo-ramiennego m. ramienno-głowowego 

182 (L) Ten drugi Ten pierwszy, 

186 (L) gałązka bliższa nerwu pośrodkowego, n. 

medianus – ramus proximalis 

gałązka bliższa nerwu mięśniowo-skórnego, n. 

musculocutaneus – ramus muscularis 

proximalis 

187, 191 (R) widok od strony bocznej widok od strony przyśrodkowej 

188 (P) (…) w przestrzeń pomiędzy m. dwugłowy 

ramienia (…) 

(…) w przestrzeń pomiędzy głowę długą (…) 

200 (P) spojenie łonowe, symphysis pelvina spojenie łonowe, symphysis pubica 

214 (P) Na brzegu kłykcia lewego (…) Na brzegu kłykcia bocznego (…) 

226 (L) Jedynie u krów brak kości śródstopia V, a w 

miejscu tym występuje niewielka trzeszczka 

śródstopia 

Jedynie u krów brak kości śródstopia I i V, a w 

miejscu II - występuje niewielka trzeszczka 

śródstopowa 

235 (LA) Ligg. sacroiliaca dorsali Ligg. sacroiliaca dorsalia 

246 (L) otwór międzykostny przestrzeń międzykostną 

249 (R) Koń (widok od strony doczaszkowej) Koń (widok od strony bocznej) 

249, 251, 255, 259 (R): 

Koń (widok od strony 

bocznej) 

Mt II Mt IV 

254 (L) Staw skokowo-piętowo-ośrodkowy Staw skokowo-piętowo-środkowy 

292 (P) Tam, razem ze ścięgnem m. zginacza 

bocznego palców, (…) 

Tam, razem ze ścięgnem m. zginacza 

przyśrodkowego palców, m. flexor digitorum 

medialis, (…) 

293 (R) M. fibularis longus M. tibialis cranialis 

M. tibialis cranialis M. fibularis longus 

299 (R) M. obliquus abdominis externus M. obliquus externus abdominis 

300 (P) (…) z pętli jelit jamy brzusznej (…) pętli jelit z jamy brzusznej 

312 (P, L) (…) grzebień karkowy zewnętrzny, crista 

sagittalis externa; (…) krawędź łuku 

skroniowego, arcus zygomaticus; (…) 

grzebień potyliczny wewnętrzny, crista 

sagittalis interna. 

(…) grzebień strzałkowy zewnętrzny, crista 

sagittalis externa; (…) krawędź łuku 

jarzmowego, arcus zygomaticus; (…) grzebień 

strzałkowy wewnętrzny, crista sagittalis 

interna. 

314 (P) dołek kłykciowy dobrzuszny dół kłykciowy dobrzuszny 

338 (P) (…) przedzielona przegrodą zatok czołowych (…) przedzielona przegrodą zatoki szczękowej 

340 (L) (…) i zębodołowy, processus palatinus. (…) i zębodołowy, processus alveolaris. 

362 (P) Następnie żyła językowa (…) Następnie tętnica językowa (…) 

391 (R) M. scutulocervicalis M. frontoscutularis 

392 (L) (…) mięśniem prostym dobrzusznym głowy, 

m. rectus capitis ventralis 

(…) mięśniem prostym bocznym głowy, m. 

rectus capitis lateralis 

396 (L) (…) oraz częściowo łuku skroniowego (…) oraz częściowo łuku jarzmowego 

397 (R) M. hypopharyngeus M. hyopharyngeus 

* (P) – kolumna prawa; (L) - kolumna lewa; (R) – rysunek; (LA) - legenda 

 


