
10. Az ember mozgása

Az  ember  mozgásában  a  csontok  és  az  izmok  játszanak  szerepet.  A  csontok 
kapcsolódásának két típusát különböztetjük meg: mozgatható és nem mozgatható. A 
csontok mozgatható kapcsolata az ízület. A csontvégeket az ízületi szalagok tartják 
össze. Az egymással érintkező, egymáson elmozduló csontvégek jelentős kopásnak 
vannak kitéve,  ezért  végeiket  ún.  üvegporc  borítja,  amely  egy rendkívül  ellenálló 
szövet. Az ízületi tok a súrlódás csökkentése érdekében ízületi nedvet termel. 

Az izmok inakkal kapcsolódnak a csontokhoz. Az izom mindig a törzshöz közelebbi 
csonton  van.  Az  idegrendszer  által  szállított  elektromos  inpulzus  az  ideg-izom 
kapcsolódásnál átadódik az izomra, az megfeszül (megrövidül), s az ízület behajlik.

A  nem  mozgatható  csontösszenövéseknek  három  típusát  különböztetjük  meg:  1. 
varratos  összenövés  pl.:  koponyacsontok;  2.  porcos  összenövés  pl.:  bordák-
szegycsont; 3. csontos összenövés pl.: medence csontok (ülő, far, csípő).



Az ember (megtanulandó) csontjai 

Koponya

arckoponya agykoponya

orrcsont homlokcsont

ékcsont falcsont

járomcsont halántékcsont

állcsont nyakszirtcsont

alsó állkapocs

Törzs

csigolyák bordák felső függesztő öv alsó függesztő öv

nyaki (7) 7 pár valódi kulcscsont medence =

háti (12) 3 pár ál lapocka csípőcsont +

ágyéki (5) 2 pár lengő szeméremcsont +

keresztcsonti (5) szegycsont ülőcsont

farok (4-6)

Felső végtag Alsó végtag

felkarcsont combcsont

orsócsont térdkalács

singcsont sípcsont

kéztőcsontok szárkapocscsont

kézközépcsontok lábtőcsontok

ujjpercek lábközépcsontok

lábujjpercek

bokacsont

sarokcsont



1. Milyen kapcsolódás van az agykoponya csontjai között?
2. Mi az agykoponya feladata?
3. Mit nevezünk agyrázkódásnak, miért veszélyes? 
4. Hogyan nevezzük az első nyakcsigolyát?
5. Hogyan tudod megkülönböztetni a háti csigolyákat?

6. Hogyan tudod megkülönböztetni a keresztcsonti csigolyákat?
7. Mi a különbség a valódi, az ál- és a lengőbordák között?
8. Mi a bordák feladata?
9. Hogyan tudod megkülönböztetni a sing- és az orsócsontot?

Az  izomszövetnek  három  típusát  különböztetjük  meg.  A  simaizom  hosszú  ideig 
képes,  kis  erőkifejtésére,  ilyen  izmok  találhatók  belső  szerveinkben  pl.:  ereink, 
beleink. A harántcsíkolt izom rövid ideig, nagy erőkifejtésre képes, ide tartoznak a 
hétköznapi  értelemben  vett  izmok,  a  vázizmok.  A  szívizom  speciális  szövet. 
Jellegzetessége, hogy hosszú ideig, nagy erőkifejtésre képes, szívfalunk alkotója.



A fentiek alapján az ember mozgásában harántcsíkolt izmok vesznek részt.
Az ember (megtanulandó) izmai 

Fontosabb izmaink:  mimikai  izmok,  rágóizmok,  deltaizom,  bicepsz,  tricepsz,  alkar 
hajlítóizmai, alkar feszítőizmai, egyenes hasizom, ferde hasizom, ferde hasizom, nagy 
farizom,  négyfejű  combizom,  kétfejű  combizom,  szabóizom,  hátulsó  lábszárizom 
(vádli, 
lábikra), 
elülső 
lábszárizom. 
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