Żebro szyjne
Mostek
Guzek mięśnia pochyłego
przedniego żebra pierwszego
Bruzda tętnicy
podobojczykowej żebra
pierwszego
Bruzda żyły podobojczykowej
żebra pierwszego

Cervical rib
Sternum
Tubercle for anterior scalene
muscle of first rib
Groove for subclavian artery
of first rib

Costa cervicalis
Sternum
Tuberculum musculi scaleni
anterioris costae primae
Sulcus arteriae subclaviae
costae primae

Groove for subclavian vein of
first rib

Sulcus venae subclaviae
costae primae

Guzowatość mięśnia
zębatego przedniego żebra
drugiego
Rękojeść mostka
Wcięcie obojczykowe mostka
Wcięcie szyjne mostka
Kąt mostka (mostkowy)
Trzon mostka
Wyrostek mieczykowaty
mostka
Wcięcia żebrowe mostka
Żebra prawdziwe (I-V11)

Tuberosity for serratus
anterior of second rib

Tuberositas musculi serrati
anterioris coste secundae

Manubrium of sternum
Clavicular notch of sternum
Jugular notch of sternum
Sternal angle of sternum
Body of sternum
Xiphoid process of sternum

Manubrium sterni
Incisura clavicularis sterni
Incisura jugular's sterni
Angulus sterni (sternalis)
Corpus sterni
Processus xiphoideus sterni

Costal notches of sternum

Incisurae costales sterni
Costae verae (I-VII)

True ribs (1-7)
Żebra rzekome (VIII-XII)

False ribs (8-12)

Costae spuriae (VIII-XII)

Zebra wolne (XI-XII)

Floating ribs (11-12)

Costae fluitantes (XI- XII)

Glowa żebra

Head of rib

Caput costae

Powierzchnia stawowa głowy
żebra

Articular surface of head of
rib

Facies articulares capitis
costae

Grzebień głowy żebra

Crista capitis costae

Szyjka zebra

Interarticular crest of head of
rib
Neck of rib

Grzebień szyjki żebra

Crest of neck of rib

Crista colli costae

Trzon żebra
Guzek żebra
Powierzchnia stawowa guzka
żebra
Bruzda żebra
Kanał kręgowy
Trzon kręgu (kręgowy)
Powierzchnia międzykręgowa
kręgu
Otwór międzykręgowy
Wcięcie kręgowe górne kręgu

Shaft (Body) of rib
Costal tubercle
Articular facet of costal tubercle

Corpus costae
Tuberculum costae
Facies articularis tuberculi
costae
Sulcus costae
Canalis vertebralis
Corpus vertebrae (vertebrale)
Facies intervertebralis
vertebrae
Foramen intervertebrale
Incisura vertebralis superior
vertebrae
Incisura vertebralis inferior

Wcięcie kręgowe dolne kręgu

Costal groove
Vertebral canal
Body of vertebra
Facies intervertebralis of
vertebra
Intervertebral foramen
Superior vertebral notch of
vertebra
Inferior vertebral notch of

Collum costae

Otwór kręgowy kręgu
Wyrostek kolczysty kręgu
Wyrostek poprzeczny kręgu

vertebra
Vertebral foramen of vertebra
Spinosus process of vertebra
Transverse process of vertebra

Wyrostek stawowy górny kręgu

Superior articular process
(zygapophysis) of vertebra

Wyrostek stawowy dolny kręgu

Inferior articular process
(zygapophysis) of vertebra

vertebrae
Foramen vertebrale vertebrae
Processus spinosus vertebrae
Processus transversus
vertebrae
Processus articularis
(zygapophysis) superior
vertebrae
Processus articularis
(zygapophysis) inferior
vertebrae

