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1. Rodzaje zmysłów. 
  
    Zmysły można zdefiniować jako zdolność organizmu do odbierania z otoczenia 
informacji, które docierają w postaci rozmaitych bodźców: mechanicznych, świetlnych, 
akustycznych albo chemicznych. Na przykład zmysł wzroku służy do odbierania 
informacji świetlnych w postaci obrazów. Informacje napływające z otoczenia są 
odbierane przez wyspecjalizowane komórki zmysłowe zwane receptorami. Każda 
komórka zmysłowa reaguje tylko na specyficzny typ bodźca środowiskowego, np. światło 
jest bodźcem odbieranym tylko przez komórki światłoczułe oka. 
Wszystkie komórki zmysłowe reagują w ten sam sposób – powstaje w nich impuls 
nerwowy, który jest przewodzony do ośrodkowego układu nerwowego. Informacje o 
bodźcach są analizowane w odpowiednich ośrodkach w korze mózgowej. 
  
  

 
  
  

2. Aparaty ochronne oka. 
  
Od przodu oczy otaczają  fałdy skórne tworzące powieki (górną i dolną), zaopatrzone w 
rzęsy. Rzęsy zatrzymują kurz i pył. 
Brwi osłaniają oczy przed potem spływającym z czoła. Specjalne mięśnie mocują gałkę 
oczną w oczodole i umożliwiają jej ruch. Dzięki temu możemy kierować wzrok ku górze, 
na dół oraz na boki. Wydzielina gruczołów łzowych – łzy – zwilża gałkę oczną oraz chroni 
ją przed bakteriami. Mrugając, nawilżamy powierzchnię gałki ocznej i usuwamy z niej 
zanieczyszczenia. 
  



 
  
 
  

3. Budowa i funkcje elementów oka. 
 
Oczy (gałki oczne) człowieka mają kształt kulisty, tkwią w zagłębieniach czaszki 
zwanych oczodołami. Oznacza to, że z wyjątkiem przedniej części, są chronione przez 
kości. 
 

 
 



 
Zewnętrzną warstwę gałki ocznej stanowi błona, zwana twardówką, która chroni 

oko przed czynnikami zewnętrznymi. W przedniej części oka twardówka jest cienka                       
i przezroczysta. Tę jej część nazywamy rogówką. Przepuszcza ona promienie świetlne do 
wnętrza oka. Drugą błoną budującą oko jest naczyniówka. Dzięki licznym naczyniom 
krwionośnym w niej występującym, komórki oka są odżywiane i zaopatrywane w tlen. W 
przedniej części oka naczyniówka przechodzi w tęczówkę, barwny pierścień otaczający 
źrenicę. Tęczówka jest zaopatrzona w mięśnie gładkie, które umożliwiają rozszerzanie                   
i zwężanie źrenicy w zależności od natężenia światła. 
Za tęczówką i źrenicą znajduje się soczewka – przezroczysty i elastyczny dysk. Jej rolą 
jest umożliwienie ostrego widzenia obiektów położonych w różnej odległości poprzez 
załamywanie promieni świetlnych, które docierają do siatkówki. Soczewka łączy się z 
naczyniówką za pomocą błoniastego pierścienia – ciała rzęskowego. W jego skład 
wchodzą mięśnie, dzięki którym soczewka (jej krzywizna) może zmieniać kształt. 
Trzecia błona budująca oko to umieszczona w tylnej jego części siatkówka, zbudowana             
z komórek światłoczułych – pręcików i czopków. 
 

 
  
Pręciki są wrażliwe na ruch i natężenie światła, a czopki reagują na barwę światła. 
Komórki światłoczułe odbierają wrażenia świetlne i przekształcają je w impulsy 
nerwowe. Te z kolei nerwem wzrokowym są przekazywane do ośrodka w korze 
mózgowej i tam interpretowane. To w mózgu powstaje wrażenie widzenia. Miejsce na 
siatkówce, z którego odchodzi nerw wzrokowy, jest nazywane tarczą nerwu 
wzrokowego. Nie ma na nim komórek światłoczułych, stąd też jego potoczna nazwa – 
plamka ślepa. Miejsce najlepszego widzenia na siatkówce nazwano plamką żółtą. 
Skupia ono dużą ilość czopków. 
Gałka oczna ma pewną sprężystość dzięki wypełniającej jej wnętrze galaretowatej 
substancji zwanej ciałem szklistym. 
  
 
 
 
 



 

4. Mechanizm widzenia. 
 

 
  
  

  

  


