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III. Nasz muzealny teatr anatomiczny nawiązuje do tradycji nowożytnych 
obiektów tego typu, zlokalizowanych w zachodnioeuropejskich ośrodkach 
akademickich. 

Znajdź i zakreśl nazwy czterech miast, w których znajdują się 
najbardziej znane teatry anatomiczne.

I. Widziałeś(-aś) trójwymiarowy pokaz układów anatomicznych człowieka 
w naszym teatrze?

Rozpoznaj pięć układów zilustrowanych poniżej.
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II. Czy pamiętasz, jak nazywał się angielski lekarz,  
który w XVII wieku jako pierwszy poprawnie opisał  
działanie układu krążenia?



_ _ ł _     d_      c_ ę_ _ _ 
_r_ _ _ sł_ _ _

IV. Wielcy artyści tworząc swoje dzieła, niejednokrotnie czerpali inspirację 
z piękna ciała ludzkiego. Połącz nazwiska artystów z ich dziełami.

Rembrandt

Michał Anioł

Leonardo da Vinci

Tycjan

V. W zbiorach naszego muzeum znajduje się kolekcja narzędzi 
chirurgicznych, którymi lekarze medycyny sądowej posługiwali się 
podczas sekcji zwłok. Podpisz zaprezentowane na zdjęciach narzędzia.
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A oto najstarszy obiekt 
w naszym muzeum związany 
z autopsją – zestaw do 
preparacji zwłok pochodzący 
z 2. poł. XIX wieku.
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VI. Rozwiąż rebus. Jeśli Ci się uda, to poznasz imię i nazwisko twórcy 
warszawskiej szkoły anatomii patologicznej.
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VII. Rozwiąż krzyżówkę. Jeśli uważnie oglądałeś nasz film „Kamienie 
milowe w dziejach anatomii”, na pewno sobie poradzisz.

Poziomo
1. Wojownicy walczący na arenach, nad którymi opiekę medyczną w II wieku po Chr.  
roztaczał Galen.
2. Nazwa epoki, w której tworzyli wybitni przedstawiciele sztuk plastycznych: Antonio 
Pollaiuolo, Michał Anioł i Leonardo da Vinci.
3. Zwłoki zabezpieczone przed rozkładem odpowiednimi zabiegami i substancjami.

Pionowo
4. Słynny anatom, który udowodnił, że mostek człowieka składa się z trzech, a nie –  
jak wcześniej sądzono – siedmiu części.
5. Nazwa miasta, w którym znajdowała się słynna szkoła medyczna, gdzie swoje badania 
nad anatomią ciała ludzkiego prowadzili Herofilos z Chalcedonu i Erasistratos z Kos.
6. Imię żyjącego na przełomie V i IV wieku po Chr. Greka, uważanego za ojca europejskiej 
medycyny.
7. Tytułowy doktor uczący anatomii na obrazie namalowanym na zamówienie 
amsterdamskiej gildii chirurgów przez Rembrandta.
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