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Temat lekcji: Czynności ośrodkowego układu nerwowego. 

Cel główny: Poznam czynności ośrodkowego układu nerwowego. 

Kryteria sukcesu (nacobezu): 

1. Znam budowę ośrodkowego układu nerwowego. 

2. Znam budowę i funkcje mózgu. 
3. Znam budowę i funkcje móżdżku i rdzenia kręgowego. 

PRZEANALIZUJCIE PONIŻSZY MATERIAŁ 

1. Ośrodkowy układ nerwowy 

Ośrodkowy układ nerwowy steruje pracą narządów wewnętrznych organizmu, analizuje bodźce docierające 

do organizmu, kontroluje jego reakcje, odpowiada za rozwój czynności umysłowych, takich jak kojarzenie, 

zapamiętywanie, uczenie się. Budują go skupienia neuronów ułożonych w specyficzny sposób. Ciała komórek 

nerwowych przylegają do siebie, tworząc istotę szarą. Z kolei skupiska wypustek neuronów to istota biała. W 

skład ośrodkowego układu nerwowego wchodzą mózgowie i rdzeń kręgowy.  

Ośrodkowy układ nerwowy jako centrum kontroli czynności życiowych organizmu musi być szczególnie 

dobrze chroniony przed urazami i wpływem czynników zewnętrznych. Mózgowie i rdzeń kręgowy są 

osłaniane przez: 

• elementy kostne – kości czaszki chronią mózgowie, a kanał kręgowy – rdzeń kręgowy; 

• płyn mózgowo‑rdzeniowy, będący przesączem osocza krwi, który amortyzuje wstrząsy                   i 

dostarcza do komórek nerwowych substancje odżywcze oraz odbiera z nich ich produkty przemiany 

materii; 

• 3 błony zbudowane z tkanki łącznej, zwane oponami mózgowo‑rdzeniowymi. 

 

 
 

 

 



MÓZGOWIE – MÓZG, MÓŻDŻEK I PIEŃ MÓZGU 
 

Mózg to największa część mózgowia. Jego zewnętrzna warstwa – kora mózgowa – zbudowana 

jest z istoty szarej i u człowieka charakteryzuje się silnym pofałdowaniem. Pod korą znajduje się 

istota biała. Mózg, choć stanowi tylko 2% masy ciała, zużywa aż 20% energii wytworzonej przez 

organizm. Mózg jest zbudowany z miliardów komórek nerwowych, a każda z nich może mieć po 25 

tysięcy połączeń z innymi neuronami. W ciągu życia osobniczego mogą powstawać kolejne 

połączenia nerwowe, dzięki czemu możliwe jest uczenie się. Zadania wymagające wykonywania 

nowych czynności oraz trenowania umiejętności fizycznych i rozwiązywania problemów 

teoretycznych sprzyjają tworzeniu nowych połączeń i zwiększają sprawność intelektualną. U małych 

dzieci kluczowe znaczenie dla rozwoju mózgu mają zabawy wymagające wykonywania precyzyjnych 

ruchów, np. majsterkowanie, u starszych także czytanie, pisanie, mówienie oraz wszystkie zajęcia 

wymagające nabywania nowych kompetencji. 

 

 
 

Bruzdy na powierzchni mózgu dzielą go na 2 półkule – prawą i lewą, a każdą z nich na 4 płaty: 

czołowy, ciemieniowy, skroniowy i potyliczny, których nazwy odpowiadają kościom czaszki leżącym 

nad nimi i chroniącymi je. W każdym płacie znajdują się skupienia komórek nerwowych, które 

zarządzają czynnościami organizmu, np. mową, analizowaniem bodźców słuchowych, dotykowych, 

uczeniem się. 

 
 



Praca prawej i lewej półkuli mózgu. 

 

U większości ludzi lewa półkula mózgowa dominuje nad prawą. Większość z nas jest 

praworęczna. 

Lewa półkula odpowiada przede wszystkim za czynności związane z logicznym myśleniem, 

porządkowaniem i klasyfikowaniem, precyzyjnym wypowiadaniem się oraz takimi dziedzinami, jak 

matematyka i technika. Twórcze myślenie, wyobraźnia, otwarcie na ludzi i ich emocje oraz wysoka 

sprawność w zakresie umiejętności artystycznych, precyzji ruchów wiążą się z prawą półkulą. 

 
 

Drugą co do wielkości częścią mózgowia jest móżdżek. Podobnie jak mózg ma pofałdowaną 

korę i składa się z 2 półkul. Móżdżek odpowiada za napięcie mięśni szkieletowych, utrzymanie 

równowagi ciała, koordynację ruchów, np. podczas jedzenia z użyciem noża i widelca czy nauki jazdy 

na łyżwach. 

Pomiędzy mózgowiem a rdzeniem kręgowym znajduje się pień mózgu. Jego częścią jest rdzeń 

przedłużony. Stanowi on ośrodek odruchów warunkujących życie organizmu, niepodlegających 

naszej woli, np. oddychania, pracy serca, żucia i połykania, ssania, przemiany materii. Uszkodzenie 

rdzenia przedłużonego może prowadzić do śmierci organizmu. 

 
 

 

 

 

 



RDZEŃ KRĘGOWY 
 
Rdzeń kręgowy ma postać walca i znajduje się w kanale kręgowym kręgosłupa. Zbudowany jest, 

podobnie jak mózgowie, z istoty białej i szarej. Odwrotnie niż w mózgowiu, na zewnątrz znajduje się istota 

biała, a wewnątrz szara. Istota szara na przekroju poprzecznym rdzenia kręgowego przyjmuje kształt litery 

H. W środku rdzenia kręgowego znajduje się kanał centralny wypełniony płynem mózgowo‑rdzeniowym, 

który także jest obecny w przestrzeni między rdzeniem a jego oponami. Od rdzenia kręgowego symetrycznie, 

po obu stronach kręgosłupa, wychodzi 31 par nerwów rdzeniowych należących do obwodowego układu 

nerwowego. Rdzeń kręgowy pośredniczy w przewodzeniu informacji biegnących od receptorów do mózgowia 

oraz od mózgowia do efektorów. Jako ośrodek nerwowy odruchów bezwarunkowych (wrodzonych) steruje 

czynnościami organizmu, które zachodzą bez udziału naszej woli. 

 

                      

 
 

 

 

 

  

 

 


