ПИТАЊА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ
1. Шта је Франкфуртска раван, где и кад је успостављен тај термин?
2. Које три равни користимо при описивању делова тела, покрета и кретања које
човек врши?
3. У којој равни се одигравају покрети у правцу напред-назад?
4. У којој равни се одигравају покрети ротације?
5. Како трансверзална раван дели тело?
6. Које три осе тела користимо при описивању покрета човека?
7. При ходу човека, око које осе ротирају ноге у зглобу кука?
8. У пливању краул стилом око које осе ротира глава при дисању?
9. Шта значи покрет адукције, а шта покрет абдукције?
10. Који термин је супротан термину „супериор“?
11. Шта значи термин „латерално“?
12. Који термин је супротан термину „дорзално“?
13. Која је разлика између плантарне и дорзалне флексије стопала?
14. У ком положају се налазе рамена у односу на грудну кост?
15. У ком положају се налази патела у односу на поплитеалну јаму?
16. У ком положају се налази дијафрагма у односу на срце, а у ком положају у
односу на кукове?
17. Која су два главна региона човековог тела?
18. Како другачије називамо аксиларни регион?
19. Где се налази глутеална регија?
20. Где се налази карпална регија?
21. Где се налази пателарна регија?
22. Где се налази скапуларна регија?
23. Где се налази пекторална а где стернална регија?
24. У којој равни и око које осе се одвијају покрети флексије и екстензије?
25. Који су примери покрета флексије и екстензије?
26. Наведите два примера хиперекстензије.
27. У којој равни и око које осе се одвијају покрети абдукције и адукције?
28. Покрет одручења је покрет абдукције или покрет адукције?
29. Око које осе се врше покрети супинације и пронације?
30. У којим зглобовима су могући покрети циркумдукције?
31. Претклон телом је какав покрет?
32. Покрети ногу при краул пливању су какви покрети?
33. Који су најчешће коришћени системи приликом мерења обима покрета у
зглобовима?
34. У ком систему мерења обима покрета је анатомски положај најчешће дефинисан
као почетни положај од 0°?
35. Шта је гониометар?
36. Које врсте гониометара постоје?
37. Поред гониометра који други уређаји се користе при мерењу обима покрета?
38. Шта су инклинометри и како функционишу?

