


Dojrzewanie  to: 

• okres życia człowieka, podczas którego 
w organizmie zachodzą zmiany związane 
z funkcjonowaniem układu rozrodczego. 
Dotyczy zarówno rozwoju fizycznego, jak 
i psychicznego; 

• okres przejściowy między dzieciństwem 
a dorosłością. Inaczej nazywa się 
go pokwitaniem lub też okresem adolescencji.  



• Trwa kilka lat i jest  czasem na oswojenie się ze 
zmianami jakie  w tym czasie u młodego 
człowieka  zachodzą. 

• Podczas okresu dojrzewania ciało dziewczynki 
przeobraża się w ciało kobiety, a ciało chłopca 
w ciało mężczyzny. 

• Zmiany te zachodzą jednocześnie w budowie 
zewnętrznej i wewnętrznej. 



Zmiany wewnętrzne 

•  Zmiany wewnętrzne organizmu, wywołują   
hormony, które uaktywniają przysadkę mózgową  
i układ rozrodczy człowieka. 
 

• Pod wpływem  hormonów  płciowych  gruczoły 
rozrodcze  zaczynają  produkować  komórki  
rozrodcze (plemniki i komórki jajowe), człowiek staje 
się zdolny do podjęcia aktywności seksualnej 
(dojrzałość seksualna) oraz do rozmnażania  
(dojrzałość rozrodcza).  
  
 



• Oprócz tego w organizmie młodego człowieka 
następuje powiększenie się narządów 
wewnętrznych: serca, płuc, nerek. Rozwija się 
układ sercowo-naczyniowy oraz nerwowy. 
Zmiany w układzie nerwowym powodują  
drażliwość, niepokój, nerwowość. 

•  Po pewnym czasie organizm powraca do 
równowagi układu nerwowego i innych 
czynności fizjologicznych. 



     Zmiany zewnętrzne 

•  Zmiany w budowie zewnętrznej człowieka 
uwidaczniają się w postaci przyrostu wzrostu 
i ciężaru ciała. Zmienia się sylwetka,   
występują zmiany skórne, nadmierne pocenie 
się oraz przetłuszczanie skóry  
i włosów. Pojawia się dodatkowe owłosienie,  
a u chłopców zarost na twarzy. Ulegają 
zmianie: barwa głosu, cera, sposób poruszania 
się , a nawet gestykulacji.  



Rozwój umysłowy 

• W okresie dorastania oprócz rozwoju 
fizycznego obserwuje się rozwój umysłowy, 
emocjonalny i społeczny. 

• Wzmożony rozwój umysłowy to rozwój 
pamięci logicznej. Myślenie staje się 
abstrakcyjne. Pobudzona jest fantazja i 
wyobrażnia, ale także krytycyzm, dotyczący 
najczęściej najbliższego otoczenia 



• W okresie dorastania młodzi ludzie poszukują 
zasad i wartości.  

• Stawiają sobie pytania o cel i sens 
 życia, pojawiają się wątpliwości 
światopoglądowe.  
Młodzi przeżywają wtedy niepewność  
i zagubienie a nawet całkowitą negację.  

• Z czasem kryzys światopoglądowy mija, na 
część pytań młodzież znajduje odpowiedź, 
część z nich przestaje być istotna. W miejsce 
braku kompromisu pojawia się tolerancja  
i liberalizm. 



Rozwój emocjonalny 

• W okresie młodzieńczym życie uczuciowe jest 
szczególnie intensywne.  

• Uczucia dorastających są szczególnie chwiejne. 
Łatwo młodzi przechodzą od uczuć  
o zabarwieniach pozytywnych do 
negatywnych. 

•  Nie wiedzą dlaczego w tych samych 
sytuacjach odczuwają raz radość 
 a raz smutek. 



Wyróżnić można trzy grupy uczuć: 

• Stany agresywne - złość, nienawiść, wrogość, 
zazdrość. 

• Stany obronne - strach, niepokój, smutek, żal 

• Stany pozytywne - miłość, wzruszenie, 
pobudzenie 

 



 

• Mimo gwałtowności przeżyć emocjonalnych 
młodzi ludzie starają się je ukrywać pod 
pozorem obojętności. Młody człowiek 
odkrywa w tym czasie swój świat psychiczny. 
Jest zainteresowany jak wygląda on u innych. 
Odkrywa on swoją indywidualność  
i odrębność, czemu może towarzyszyć uczucie 
osamotnienia i wyobcowania.   



• Następuje rozwój zdolności do samooceny  
i oceny innych, na początku daleki 
od obiektywizmu. Rozwój woli przybiera 
początkowo formę przekory i negatywizmu,  
co często prowadzi do konfliktów nawet  
z błahych powodów. 



Rozwój społeczny 

• W zakresie rozwoju społecznego dochodzi do 
rozluźnienia więzów rodzinnych. Pozycja 
rodziców ulega osłabieniu, a nawet staje się 
obiektem krytyki i ataków. Kontaktów  
i zrozumienia młodzi ludzie zaczynają szukać 
wśród rówieśników, którzy przeżywają 
podobne problemy.   



• Pojawiają się przyjaźnie często na całe życie. 
Młodzież odczuwa potrzebę łączenia się  
w mniejsze grupy, które na początku są 
jednopłciowe. Wraz z upływem czasu wzrasta 
jednak  zainteresowanie płcią przeciwną. 

• Okres adolescencji to także wzrost  
takich uczuć społecznych, jak lęk,  
gniew, wstyd, zazdrość, nienawiść,  
które związane są z sytuacjami  
społecznymi. 



• Okres dojrzewania na ogół bywa dzielony na  
3 fazy: 
1) przygotowawczą - czyli przedpokwitaniową, 
trwająca 2-3 lata od ok. 9 do 10-12 roku życia, 
2) właściwego dojrzewania -  czyli 
pokwitaniową, trwająca na ogół 4 lata od 11-
12 do 15-16 roku życia, 
3) pełnej dojrzałości -  czyli popokwitaniową 
(dorastania), trwającą u dziewcząt do ok.  
16-18 roku życia, u chłopców do 18-21 roku 
życia. 



• Dojrzewanie często przeciąga się na wiek 
młodzieńczy, jednakże za prawidłowe 
dojrzewanie przyjmiemy okres: 
- dziewczynki między 9-16 rokiem życia 
- chłopcy między 10-18 rokiem życia 



Podsumowanie 

• Dojrzewanie rozpoczyna się i przebiega na ogół  
w II etapie edukacyjnym szkoły podstawowej. 

• Okres dojrzewania to czas, kiedy organizm 
człowieka osiąga dojrzałość płciową. 

• W okresie dojrzewania w organizmach dziewcząt 
i chłopców intensywnie zachodzi wiele zmian (np. 
szybko rosną kości, pojawiają się włosy łonowe, 
zwiększa się wydzielanie potu). 

• Zmiany organizmu w okresie dojrzewania są 
wywołane przez hormony płciowe. 

 



• Obejmuje ono dojrzewanie fizyczne, umysłowe, 
emocjonalne i społeczne. 

• Cechuje się: 
- chwiejnością nastroju (łatwością przechodzenia 
od smutku do radości),  
- potrzebą akceptacji w grupie rówieśniczej,  
- nieuzasadnionym buntem przeciwko rodzicom,  
-dużą intensywnością  przeżyć emocjonalnych  
i uczuciowych, 
- rozwojem myślenia logicznego, abstrakcyjnego  
i krytycznego. 

  

 



ŹRÓDŁA INFORMACJI I OBRAZÓW 

 

 

• https://www. edukator.org.pl/2004b/problemy/problemy.html#: ~:text=% 20%20%201%20 
Charakterystyka%20okresu%20dojrzewania.%20Okres,sposobem%20rozwiązywania%20trudnych%20sytu
acji%20jest%20kara.%20More 

• https://sciaga.pl/tekst/32594-33-charakterystyka_rozwoju_w_okresie_dojrzewania 

• https://www.bing. com/images/search?q=dojrzewanie+dzieci+obrazy&qpvt= dojrzewanie+dzieci+ obrazy 
&form=IGRE&first=1&tsc=ImageHoverTitle 

• https://epodreczniki.pl/a/trudny-okres---dojrzewanie/DblupZKRY 

• https://www.bing. com/images/search?q=radosna%20dziewczyna%20obrazy&qs=n&form=QBIR&sp=-
1&pq=radosna%20dziewczyna%20obrazy&sc=0-25&cvid=0A5CB2AF8CB149639 F174B85426A04B6&first 
=1&tsc=ImageHoverTitle 

• https://www.bing. com/images/search?q=%20płacząca%20dziewczyna%20obrazy&qs =n&form= QBIRM 
H&sp =-1&pq=płacząca%20dziewczyna%20obrazy&sc=1-26&cvid= BD37F73B84AC42E79F0D72160C 
606E77&first=1&tsc=ImageHoverTitle 

• https://www.bing. com/images/search?q 
zamyślony+obrazy&qpvt=zamyślony+obrazy&form=IGRE&first=1&tsc=ImageHoverTitle 
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