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Rola układu nerwowego 

 

 Odbieranie i analizowanie bodźców z narządów 
wewnętrznych i środowiska zewnętrznego, 

 Wywoływanie odpowiednich reakcji organizmu, 

 Kontrolowanie i koordynowanie pracy wszystkich 
pozostałych układów. 



Ze względu na budowę 

    ośrodkowy                                                obwodowy 

• mózgowie 

• Rdzeń kręgowy 

• nerwy czaszkowe 

• nerwy rdzeniowe 



Ze względu na budowę 

    ośrodkowy                                                obwodowy 

Funkcje: 
 Centrum kontroli 

naszego organizmu, 
 Analizuje informacje 

docierające ze 
środowiska 
zewnętrznego  
i wewnętrznego 

 Przekazuje polecenia do 
odpowiednich narządów 

Funkcje: 
 Przekazuje informacje 

pomiędzy ośrodkowym 
układem nerwowym  
a pozostałymi częściami 
organizmu, 

 Odbiera informacje  
z narządów 
wewnętrznych oraz 
środowiska 
zewnętrznego. 



Ze względu na sposób działania 

    somatyczny                                                autonomiczny 

Współczulny 
 
 

Przywspółczulny 



Ze względu na sposób działania 

    somatyczny                                                autonomiczny 

Kieruje pracą 
narządów 
wewnętrznych oraz 
procesami przemiany 
materii. 
 
Jego działanie jest 
niezależne od naszej 
woli, pomimo że jest 
powiązany ze 
świadomymi 
czynnościami. 

Steruje pracą mięśni 
szkieletowych oraz 
umożliwia kontakt 
organizmu ze 
środowiskiem 
zewnętrznym- za 
pomocą narządów 
zmysłów organizm 
odbiera bodźce  
z otoczenia. 
 
Jego działanie zależy od 
naszej woli. 



Układ autonomiczny 

   Współczulny                                                Przywspółczulny 
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Sytuacje 
zagrożenia, 
silne emocje  

odpoczynek 



 



Budowa neuronu 

 Neurony to komórki nerwowe. Przekazują 
informacje w postaci impulsów 
nerwowych. 

 W obrębie neuronu impuls przepływa od 
dendrytu do aksonu 
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Obejrzyj  

 https://www.youtube.com/watch?v=iprcH
KnBUFY 

https://www.youtube.com/watch?v=iprcHKnBUFY
https://www.youtube.com/watch?v=iprcHKnBUFY


Ważne pojęcia: 

 Nerw- zbudowany z pęczków włókien 
nerwowych, przekazuje informacje między 
ośrodkowym układem nerwowym a 
częścią ciała, którą unerwia. 

 Dendryty- to liczne, krótkie wypustki. 

 Akson- to pojedyncza, długa wypustka, 
nazwana też włóknem nerwowym.  

 Osłonka mielinowa- zwiększa szybkość 
przewodzenia impulsów nerwowych. 



Przekazywanie sygnału  
czyli łączność na małej 

przestrzeni zwanej synapsą 

https://sciaga.pl/slowniki-tematyczne/1764/tkanka-nerwowa/ 
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Przekazywanie sygnału 

Komórki nerwowe komunikują się ze sobą, 
wysyłając i odbierając informacje. 

Łączność odbywa się na małej przestrzeni 
zwanej synapsą. 

Synapsa składa się z :  

 zakończenia aksonu jednej komórki, 

 początku dendrytu kolejnej komórki, 

 niewielka szczelina między nimi zwana 
szczeliną synaptyczną. 



 

http://mam-efke.pl/articles.php?article_id=158 
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 Wyobraźcie sobie, że Jadzia zna 
szczegóły dotyczące sprawdzianu 
z biologii. 
 

 Wykonuje telefon do swojej 
koleżanki - Stasi.  
 

 Stasia wysłuchuje historii, a po 
skończonej rozmowie z Jadzią, 
dzwoni do kolejnej osoby, aby 
historię przekazać dalej. 

   
 I tak do momentu, aż informacja 

dotrze do jego nauczycielki 
biologii, która podejmie 
odpowiednie działania. 
 

I tak:  
 linie telefoniczne to neurony,  
 Stasia to synapsa,  
 słowa Jadzi to neuroprzekaźnik, 

itd. 

http://mam-efke.pl/articles.php?article_id=158 
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Wykonaj ćwiczenia: 

 

 https://wordwall.net/pl/resource/943025 

 https://wordwall.net/pl/resource/943105 

 

https://wordwall.net/pl/resource/943025
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Ośrodkowy układ nerwowy 



Mózgowie 

Masa 1,1 – 2kg 

Ciężar nie wpływa na zdolności 
intelektualna 



 

http://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/kog-m/03.htm 
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Największa część mózgowia- 
MÓZG 

https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/2431-mozg-a-uczenie-poradnik-dla-rodzica 
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Mózg 

Funkcje: 

 Podejmowanie świadomych decyzji, 

 Wykonywanie zamierzonych czynności, 

 Odbiór i analiza informacji z narządów, 

 Uczenie się, 

 Zapamiętywanie, 

 Odczuwanie emocji. 

https://blog-jezykowy.pl/nauka-jezyka-obcego-indywidualnie-czy-w-grupie/ 
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Budowa mózgu 

Wyróżniamy dwie warstwy: 

 

 Istota szara tworząca korę mózgu  

 Istota biała przewodząca impulsy 
pomiędzy różnymi częściami mózgu 

https://www.szkolnictwo.pl/test,10,5394,10,Kora_m%C3%B3zgu 

https://www.szkolnictwo.pl/test,10,5394,10,Kora_m%C3%B3zgu


Półkule mózgu 

http://pressmania.pl/zadanie-prawej-polkuli-mozgu/ 
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Mapa mózgu 

https://jaksieuczyc.pl/mozg-czlowieka-funkcje/ 
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Móżdżek 

Funkcje: 

 Utrzymanie równowagi, 

 Odpowiednia siła skurczów mięśni, 

 Koordynacja ruchów. 

http://www.stwardnienieforum.pl/utrzymanie-rownowagi-w-stwardnieniu-rozsianym/ 
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Pień mózgu 

Kieruje on wieloma funkcjami organizmu, które nie 
zależą od naszej woli. 
Należą do nich: 
  oddychanie, 
  praca serca, 
  regulacja ciśnienia krwi, 
  trawienie, 
  utrzymywanie odpowiedniej temperatury ciała, 
Znajdują się tutaj ośrodki kierujące czynnościami 
odruchowymi np.: kaszel, wymioty,  
połykanie, ssanie, wymioty  

http://akademianatury.pl/higiena-naturalna/oddychanie/oddychanie-sekret-zdrowia-i-dlugich-lat-zycia.html 
http://cholestilmax.pl/trawienie-zewnetrzne-wewnetrzne-je-usprawnic/ 
https://zdrowie.radiozet.pl/Choroby/Kardiologia/Arytmia-arytmie-zaburzenia-pracy-serca.-Dlaczego-serce-gubi-rytm 
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Rdzeń kręgowy 

Jest on połączony z pniem mózgu. 

 

Znajduje się w kanale kręgowym 
utworzonym przez otwory w kręgach 
kręgosłupa. 

 

Otaczają go błony pełniące te same 
funkcje, co opony mózgowe. 

 



https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,111848,9611334,Rdzen_kregowy.html 

https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,111848,9611334,Rdzen_kregowy.html


Funkcje rdzenia kręgowego: 

 Przewodzenie impulsów nerwowych                     
z różnych części ciała do mózgowia             
i z powrotem, 

 Kierowanie niektórymi procesami 
zachodzącymi niezależnie od naszej woli. 



• Bibliografia: 

 
• „Puls życia klasa 7”, Nowa Era, Małgorzata Jefimow, 

• Zdjęcia- źródło Google, 

• „Fizjologia człowieka. Tom 4. Neurofizjologia.”, WUJ, 
Stanisław Konturek 

 

 

  

 

 


