
ZADANIA DO SAMODZIELNEJ PRACY 

 

ZADANIE 1. Mózgowie dzielimy na trzy części: mózg, móżdżek i pień mózgu. Każda z 

nich jest odpowiedzialna za określone czynności. Poniżej wymieniono funkcje mózgowia.  

1. Zawiera ośrodek regulujący pracę serca.  

2. Odpowiada za intelekt i pamięć. 

3. Odbiera i interpretuje informacje pochodzące z wnętrza organizmu. 

4. Kontroluje ruchy mięśni szkieletowych. 

5. Odpowiada za podejmowanie świadomych decyzji. 

6. Zawiera ośrodek oddychania. 

7. Zawiera ośrodek regulujący ciśnienie tętnicze. 

8. Odpowiada za koordynację ruchową. 

9. Zawiera ośrodek regulujący temperaturę organizmu. 

10. Odpowiada za utrzymanie stałego napięcia mięśniowego. 

 

Przyporządkuj funkcje do poszczególnych części mózgowia. Wpisz numery 1–10 w 

odpowiednie komórki tabeli. 

 

Części mózgowia 
Mózg Móżdżek Pień mózgu 

 
 
 

  

 

ZADANIE 2.  Na rysunku przedstawiono budowę mózgowia człowieka. 

 

 
 

Przyporządkuj częściom mózgowia odpowiednie litery, którymi oznaczono je na rysunku 

 

mózg …………………,          móżdżek………………..,        pień mózgu …………………… 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE 3. Na rysunkach przedstawiono lokalizację istoty szarej i istoty białej                         

w mózgu oraz rdzeniu kręgowym. 

 

 
 

a) Podpisz w odpowiednich miejscach na rysunkach istotę szarą i istotę białą.  

b) Podaj, z których elementów neuronu są zbudowane istota szara i istota biała.  

 

Istota biała:………………………………………………………………………………………………………………  

Istota szara:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ZADANIE 4. Prawa półkula mózgu odpowiada za wyobraźnię, zdolności artystyczne 

oraz orientację przestrzenną. Kontroluje ona lewą stronę naszego ciała. Lewa półkula 

odpowiada za mowę, analizę informacji oraz logiczne myślenie. Kontroluje prawą część 

naszego ciała. Pracę półkul można synchronizować na przykład za pomocą ćwiczeń, które 

angażują obie półkule równocześnie. Dzięki synchronizacji poprawia się współpraca obu 

półkul, a co za tym idzie – sprawność mózgu. 

 

Określ, która półkula dominuje u opisanych osób. 

 

A. Michał uwielbia łamigłówki i gry logiczne. Ma bardzo dobre oceny z matematyki, 

natomiast plastyka to jego pięta Achillesowa.  

Dominująca półkula……………………. 

 

B. Ania chodzi do szkoły muzycznej, gdzie ćwiczy grę na gitarze oraz fortepianie. 

Pięknie rysuje i zdobywa nagrody w konkursach plastycznych. 

Dominująca półkula: ………………………..   
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