
Klasa 7 – biologia  

Data: 08.06.2020 

Temat: Budowa i funkcje męskiego i żeńskiego układu rozrodczego. 

 

Rozmnażanie się jest jedną z czynności życiowych, która zapewnia ciągłość życia 

na Ziemi. Człowiek rozmnaża się wyłącznie płciowo, to znaczy, że do powstania nowego 

organizmu są niezbędne komórki rozrodcze, czyli gamety. Komórki te są wytwarzane w 

układzie rozrodczym. Czas, w którym układ rozrodczy staje się aktywny, nazywa się 

dojrzewaniem płciowym (pokwitaniem). Dojrzewanie jest okresem przejściowym i trwa 

kilka lat. 

 

MĘSKI UKŁAD ROZRODCZY 

 



 

 



 

Rola układu rozrodczego mężczyzny 

 
Układ rozrodczy męski składa się z wewnętrznych narządów płciowych: jąder, 

najądrzy, nasieniowodów, gruczołów pomocniczych, np. gruczołu krokowego 

(prostaty), oraz zewnętrznych narządów płciowych – prącia (penisa) i moszny. 

Główną funkcją jąder jest produkcja plemników i testosteronu. Jądra są zbudowane z 

cienkich kanalików nasiennych, których łączna długość w jednym jądrze wynosi blisko 

250 m. Do każdego jądra przylega od góry najądrze, w którym dojrzewają i są 

przechowywane wytworzone plemniki. 

Jądra i najądrza mieszczą się w mosznie, skórnym worku zapewniającym im optymalną 

temperaturę, nieco niższą niż temperatura ciała. W czasie chłodu moszna kurczy się, co 

zbliża jądra do ciała, w czasie upałów rozluźnia, chroniąc je przed przegrzaniem. 

Utrzymanie odpowiedniej temperatury jąder i najądrzy jest niezbędne dla 

prawidłowego przebiegu procesu powstawania plemników. 

Najądrze łączy się z nasieniowodem, a nasieniowód z cewką moczową znajdującą się 

wewnątrz prącia. Do obu nasieniowodów mają ujścia pęcherzyki nasienne. Ich 

wydzielina stanowi źródło energii dla plemników. Poniżej pęcherza moczowego, w 

początkowym odcinku cewki moczowej, leży gruczoł krokowy (prostata). Pęcherzyki 

nasienne, gruczoł krokowy, a także inne gruczoły wytwarzają płyn, w którym są 

zawieszone plemniki. Zawiesina ta nosi nazwę nasienia lub spermy. 

Cewka moczowa, przebiegająca w prąciu (penisie), wyprowadza nasienie na zewnątrz 

organizmu podczas wytrysku. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ŻEŃSKI UKŁAD ROZRODCZY 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

Rola układu rozrodczego żeńskiego. 
 

Układ rozrodczy żeński składa się z wewnętrznych narządów płciowych: jajników, jajowodów 

oraz macicy i pochwy. Zewnętrznymi narządami płciowymi są wargi sromowe – większe                                 

i mniejsze – oraz łechtaczka, znajdująca się w pobliżu przedniego połączenia warg sromowych 

mniejszych. Jajniki leżą wewnątrz jamy brzusznej w dolnej części ciała, po obu stronach macicy. 

Są miejscem dojrzewania przyszłych komórek jajowych. Wydzielają do krwiobiegu hormony 

płciowe żeńskie – estrogeny i progesteron. Jajniki są otoczone przez rozszerzone w górnej części 

jajowody. Jajowody wychwytują dojrzewające w jajnikach komórki jajowe i kierują je do macicy. 

Komórka jajowa przemieszcza się w kierunku macicy dzięki ruchom rzęsek nabłonka, którym są 

wysłane od wewnątrz jajowody, oraz skurczom mięśni. Macica jest silnie umięśnionym narządem. 

Dolna jej część, zwana szyjką, wnika do pochwy, która ma ujście na zewnątrz ciała kobiety.                            

U dziewcząt, które nie rozpoczęły życia płciowego, wejście do pochwy jest dodatkowo 

przesłonięte cienkim fałdem błony śluzowej, zwanym błoną dziewiczą. Zapobiega ona infekcjom 

bakteryjnym. Błona ta jest zazwyczaj rozrywana podczas pierwszego stosunku płciowego. 

 

 


