
Biologia           klasa 7  

Data: 06.04.2020 (poniedziałek) 

Temat lekcji Odruchy bezwarunkowe i warunkowe. 

Cel główny: Poznam budowę i funkcje obwodowego układu nerwowego Dowiem się, 
czym jest łuk odruchowy Nauczyę się rozróżniać odruchy warunkowe i bezwarunkowe 

Kryteria sukcesu: 

1. Rozpoznaję elementy obwodowego układu nerwowego oraz określam jego 

funkcje. 

2. Opisuję łuk odruchowy i wymieniam rodzaje odruchów. 
3. Dokonuję obserwacji odruchu kolanowego. 

Materiał do samodzielnej pracy    

 

1. Obwodowy układ nerwowy 

 

Obwodowy układ nerwowy tworzą ułożone symetrycznie (parami) nerwy czaszkowe i 

rdzeniowe, łączące się z ośrodkowym układem nerwowym.  

Nerwy czaszkowe wchodzą do mózgowia (i wychodzą z niego) przez otwory w czaszce. 

Wędrują nimi impulsy nerwowe między mózgowiem a częścią głowy i szyi (m.in. 

informacje odebrane przez narządy zmysłów głowy i szyi oraz polecenia dla tych części 

ciała).  

Nerwy rdzeniowe unerwiają tułów i kończyny. Nerwy tworzą w organizmie 

rozgałęzioną gęstą sieć, która dociera do receptorów i narządów wykonawczych: mięśni 

i gruczołów. 

 

 
 



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

• nerwy czuciowe, które przewodzą informacje ze środowiska zewnętrznego i 
wewnętrznego organizmu do ośrodkowego układu nerwowego, np. nerw 
wzrokowy; 

• nerwy ruchowe, które przenoszą decyzje z ośrodkowego układu nerwowego do 
efektorów, którymi są mięśnie lub gruczoły, np. nerwy umożliwiające ruch gałek 
ocznych. 

 
2.  Odruchy bezwarunkowe i warunkowe 
 

Układ nerwowy umożliwia szybkie reagowanie na informacje płynące ze 
środowiska zewnętrznego. Zwykle czas reakcji jest ważny, np. błyskawiczna ucieczka 
może decydować o życiu. Organizm posiada zestaw typowych, automatycznych reakcji – 
odruchów. 

Odruchy można podzielić na bezwarunkowe i warunkowe.  
 
Odruchy bezwarunkowe (wrodzone) są genetycznie zaprogramowane, nie 

podlegają zmianom i nie zanikają. Wykonuje się je automatycznie, bez udziału woli i 
świadomości. Zachodzą najczęściej za pośrednictwem ośrodków rdzenia kręgowego i 
mózgowia, bez udziału kory mózgowej, dlatego dzieje się to szybko. Odpowiadają za 
utrzymanie podstawowych czynności życiowych, pracę narządów wewnętrznych; mają 
znaczenie obronne dla organizmu. Przykładem mogą być odruchy kichania, kaszlu, 
wymiotów, powstające w odpowiedzi na obce, niepożądane substancje, które dostały się 
do dróg pokarmowych lub oddechowych. 

Odruchy warunkowe (nabyte, wyuczone) powstają w ciągu całego życia, można je 
kontrolować i modyfikować, a nieutrwalane słabną lub całkowicie zanikają, np. odruch 
obgryzania paznokci, naciskania hamulca w samochodzie przy zbliżeniu się do 
przeszkody, rozglądania się przed przejściem przez ulicę. Zachodzą przy udziale woli, za 
pośrednictwem ośrodków kory mózgowej. Odruchy warunkowe mają dla organizmu 
znaczenie adaptacyjne. 
 
Mechanizm powstawania odruchów warunkowych odkrył rosyjski uczony Iwan Pawłow. 
Badał on wrodzony odruch wydzielania śliny w trakcie jedzenia. Zawsze, zanim podał 
psom jedzenie, włączał światło. Po pewnym czasie zwierzęta zaczęły reagować 
wzmożonym wydzielaniem śliny już na widok światła. 

 



 
 

3.Łuk odruchowy 
 

Warunkiem pojawienia się odruchu bezwarunkowego jest odebranie przez 
receptor ważnego dla życia sygnału, może to być na przykład bardzo wysoka temperatura 
chwyconej szklanki z gorącą herbatą. Informacja biegnie za pośrednictwem neuronów 
czuciowych ze skóry dłoni do rdzenia kręgowego. Tam jest rozpoznawana. Rdzeń wysyła 
odpowiedź neuronami ruchowymi do narządów wykonawczych, w tym przypadku mięśni 
ręki, które gwałtownie ją otwierają i cofają. Czas reakcji od oparzenia dłoni do 
upuszczenia szklanki jest bardzo krótki. 
 
PROSTY ŁUK ODRUCHOWY 
 
Droga, jaką przebywa impuls nerwowy od receptora do efektora, nosi nazwę łuku 
odruchowego. Składa się on najczęściej z 5 elementów: 
 
    - 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; 
 -    neuronu czuciowego, który przekazuje impuls nerwowy od receptora do 
ośrodkowego układu nerwowego; 
   -  ośrodka nerwowego w rdzeniu kręgowym lub mózgowiu, w którym impuls zostaje 
przetworzony i skąd wysłana zostaje odpowiedź organizmu na odebrany bodziec; 
   - neuronu ruchowego, który przenosi impuls nerwowy do narządu wykonawczego; 
  -  efektora, czyli narządu wykonawczego w postaci mięśnia, który reaguje skurczem, lub 
gruczołu, w którym zostaje pobudzona czynność wydzielnicza. 
 
 
 



 
 

W przekazywaniu informacji między neuronami czuciowym i ruchowym mogą 
pośredniczyć neurony kojarzeniowe (pośredniczące) znajdujące się w rdzeniu 
kręgowym. Im bardziej złożony jest odruch, tym więcej neuronów pośredniczących 
występuje między neuronem czuciowym a ruchowym. W prostym odruchu kolanowym 
występują tylko 2 neurony: czuciowy i ruchowy. W odruchu zginania oparzonej ręki 
uczestniczą 3 neurony, w tym 1 kojarzeniowy. Gdy nadepniemy bosą stopą na coś ostrego, 
cofniemy nogę i krzykniemy z bólu, to w powstałym odruchu bierze udział kilka 
neuronów pośredniczących. 

 
 


