
 

29.05.2020r.    BIOLOGIA  KL. VII 

 

 

Witam: 

Dla zainteresowanych udostępnię na EduNect kartkówkę  z zakresu - witaminy i sole mineralne – 29.05.2020r. 

Ostatnia kartkówka dla wszystkich w tym roku szkolnym – ośrodkowy układ nerwowy - 05.06.2020r. 

( Hasła na edzienniku). 

 

Dzisiaj postępuj w kolejności: 

1. Przejrzyj materiały w  podręczniku od str.181 – 184  i moją notatkę ( będziesz wiedział/a  co nauczyciel będzie mówił 

na lekcji online ). 

2. Obejrzyj  lekcję online (w dowolnym czasie):  Klasa 7 - Biologia - obwodowy układ nerwowy | szkoła  

https://www.youtube.com/watch?v=pUnNpz9lads 

 

3. Jeśli nie zrozumiałeś/aś informacji  podanych  na lekcji  to przeczytaj, obejrzyj filmiki, schematy rysunkowe  

https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp 

4. Zapisz temat  i plan do tematu w zeszycie; możesz zrobić notatkę w zeszycie lub przenieść plik na folder BIOLOGIA  

utworzony na swoim komputerze , możesz uczyć się z podręcznika i epodręcznika. 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Zdzisława  Łapczyńska 

 

Czy zdarzyło Ci się dotknąć przypadkiem gorącego przedmiotu, np. żelazka, lub niespodziewanie się ukłuć? 

Dlaczego w takiej sytuacji gwałtownie cofasz rękę, zanim zdążysz o tym pomyśleć?  

Odpowiedzi  na te pytania uzyskasz na dzisiejszej lekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pUnNpz9lads
https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp


Temat:  Obwodowy  układ  nerwowy. Odruchy. 

1. Informacje z otoczenia są przekazywane za pomocą nerwów tworzących obwodowy układ nerwowy 

(nerwy  znajdują się w całym organizmie, występują w parach, symetrycznie po obu stronach ciała, odbierają 

bodźce ze środowiska i przekazują je do ośrodkowego układu nerwowego) . 

Biorąc pod uwagę kierunek przewodzenia impulsu nerwowego przez włókna nerwów obwodowych, 

wyróżniamy: 

a) nerwy czuciowe, które przewodzą informacje ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizmu  

do ośrodkowego układu nerwowego, np. nerw  wzrokowy; 

b) nerwy ruchowe, które przenoszą decyzje z ośrodkowego układu nerwowego do efektorów, którymi  

są mięśnie lub gruczoły, np. nerwy umożliwiające ruch gałek ocznych. 

2. Budowa  obwodowego układu nerwowego: 

a) nerwy czaszkowe – 12 par  

 zaczynają się w mózgowiu, a kończą w narządach głowy lub przechodzą do tułowia 

 odpowiadają za: 

 odbieranie bodźców z narządów zmysłów (oczy, uszy, skóra, nos, język) i przekazywanie ich do 

mózgowia, 

 pobudzanie do skurczu mięśni głowy i szyi umożliwiających poruszanie głową, oczami  

i językiem, a także zmianę wyrazu twarzy. 

Nazwy nerwów czaszkowych ( tylko dla informacji – nie trzeba ich uczyć się na pamięć): 

I   - węchowy,  II - wzrokowy,     III - okoruchowy, 

IV - bloczkowy, V - trójdzielny,     VI - odwodzący, 

VII - twarzowy,  VIII - przedsionkowo - ślimakowy,  IX - językowo-gardłowy, 

X - błędny,  XI - dodatkowy,    XII - podjęzykowy. 

 

do nerwów czuciowych zalicza się nerwy: I, II, VIII,  

do nerwów ruchowych nerw: III, IV, VI, VII, XI, XII  

do nerwów mieszanych nerwy: V, IX, X. 

 

b) nerwy  rdzeniowe - 31par: 

 odchodzą od rdzenia kręgowego, 

 odpowiadają za: 

 odbieranie bodźców płynących ze skóry, głównie na  tułowiu i kończynach 

 pobudzanie do skurczu przede wszystkim mięśni tułowia i kończyn 

  ich nazwy pochodzą od nazw odcinków kręgosłupa, 

8 - szyjnych, 12 - piersiowych, 5 - lędźwiowych, 5- krzyżowych oraz 1- guziczny. 

Nerwy rdzeniowe są nerwami mieszanymi -  zawierają włókna czuciowe, ruchowe. 

 

3. Odruch to automatyczna reakcja organizmu na bodziec. 

Droga, którą przebywa impuls nerwowy od narządu odbierającego bodziec ( receptora)  do narządu 

wykonującego potrzebną czynność ( efektora) , jest nazywana łukiem odruchowym. 

4. Łuk odruchowy  składa się: 

a) receptora, zbudowanego z wyspecjalizowanych komórek (np. w narządach zmysłów) lub wolnych 

zakończeń nerwowych (np. w skórze), które odbierają bodźce i przetwarzają je na elektryczny impuls 

nerwowy; 

b) neuronu czuciowego, który przekazuje impuls nerwowy od receptora do ośrodkowego układu 

nerwowego; 

c) neuronu pośredniczącego będącego częścią ośrodkowego układu nerwowego np.w rdzeniu kręgowym 

lub mózgowiu, w którym impuls zostaje przetworzony i skąd wysłana zostaje odpowiedź organizmu na 

odebrany bodziec; 

https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp#DMM4sLqpp_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp#DMM4sLqpp_pl_main_concept_2


d) neuronu ruchowego, który przenosi impuls nerwowy do narządu wykonawczego; 

e) efektora, czyli narządu wykonawczego w postaci mięśnia, który reaguje skurczem, lub gruczołu, 

w którym zostaje pobudzona czynność wydzielnicza. 

np. palec dotyka do rozgrzanego żelazka. Impuls przesuwa się wzdłuż neuronu czuciowego. Impuls przesuwa 

się po neuronie pośredniczącym w rdzeniu kręgowym, a następnie przesuwa się wzdłuż neuronu ruchowego. 

Impuls dociera do mięśnia, który kurczy się, ręka się zgina – jest odciągana od żelazka.  

Schemat rysunkowy łuku odruchowego: 

 
 

 

1. receptor  np. narządy zmysłów 

2. neuron czuciowy 

3. neuron pośredniczący 

4. neuron ruchowy 

5. efektor 

5. Odruchy dzieli się na : 

odruchy wrodzone  / bezwarunkowe odruchy nabyte / warunkowe 

 pojawiają się automatycznie  

 są niezmiennie  

 na poziomie rdzenia nerwowego 

 nie musimy ich się uczyć 

 to odruchy obronne organizmu 

 nie zanikają w ciągu życia 

 u wszystkich jednakowe 

 z udziałem naszej woli 

 warunkiem ich powstania jest częste powtarzanie 

danej czynności 

 na poziomie ośrodków korowych mózgu 

 możemy się ich nauczyć, ale także i oduczyć. 

 tworzą się przez całe życie 

 są cechą indywidualną osobnika 

Przykłady: 

 wydzielanie śliny  

 kichanie, wymioty 

 pocenie się w wyniku gorąca,  

 pojawienie się gęsiej skórki z zimna,  

 czerwone plamki na twarzy przy złości,  

 łzy płynące, gdy wpadnie nam coś do oka 

 cofanie ręki przed płomieniem 

 reakcja źrenicy na światło 

Przykłady: 

 jazda na rowerze,  

 na łyżwach 

 umiejętność czytania 

 nauczenie się tabliczki mnożenia 

 uczenie się słówek z . obcych 

 sposób zachowania się w teatrze 

 

7. Utrwalcie także swoją wiedzę wykonując ćwiczenia  1- 5 na stronie: 

https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp 

 (proszę nie odsyłać uzupełnionych ćwiczeń ) 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp

