
Temat: Poznajemy budowę i funkcje układu nerwowego. 

 

Teoria: 

1. Funkcje układu nerwowego 

W organizmie człowieka funkcję nadrzędną pełni układ nerwowy. Odpowiada on za: 

 odbiór różnorodnych informacji (bodźców) ze środowiska zewnętrznego, np. bodźców 

wzrokowych, smakowych itd. oraz z wnętrza organizmu, np., informacji o pracy 

narządów; 

 przetwarzanie informacji oraz reagowanie na bodźce; 

 regulację i koordynację pracy wszystkich narządów i układów. 

2. Budowa układu nerwowego 

W układzie nerwowym ze względu na budowę wyróżnia się dwie części: 

 ośrodkowy układ nerwowy – złożony z mózgowia i rdzenia kręgowego; 

 obwodowy układ nerwowy – utworzony przez nerwy odchodzące od mózgu i rdzenia 

kręgowego i docierające do narządów ciała. 

 



3. Somatyczny i autonomiczny układ nerwowy 

Ze względu na czynności nerwów rozróżniamy układ nerwowy somatyczny i układ 

nerwowy autonomiczny. 

 układ nerwowy somatyczny – zapewnia organizmowi łączność ze środowiskiem 

zewnętrznym (odbiera bodźce zewnętrzne i reaguje na nie) oraz steruje pracą mięśni 

szkieletowych. Procesy, którymi steruje są zależne od naszej woli (mamy na nie 

wpływ). 

 układ nerwowy autonomiczny – jest to zespół narządów, które odbierają bodźce 

wewnętrzne (pochodzące z wnętrza organizmu). Jego działanie jest niezależne od 

naszej woli. Dzieli się na część współczulną i przywspółczulną. Współczulna 

pobudza do działania większość narządów, a przywspółczulna zwalnia działanie 

większości narządów. 

 

 

 



4. Budowa neuronu i jego działanie 

Neuron (komórka nerwowa) jest podstawową jednostką budulcową i czynnościową 

układu nerwowego. Zbudowany jest z ciała komórki nerwowej oraz dwóch rodzajów 

wypustek: dendrytów i aksonów. 

 

 

 

  



Zadanie 1. 

Uzupełnij tekst. Wpisz w odpowiedniej formie gramatycznej wyrazy wybrane spośród 

podanych poniżej w ramce. 

 

 

 

Układ nerwowy …………………. i wysyła informacje. Nerwy przewodzą informacje 

w postaci ………………… nerwowych. Niektóre nerwy przewodzą impulsy nerwowe 

w kierunku ……………………… układu nerwowego, inne zaś w przeciwną stronę od 

mózgu i rdzenia kręgowego do ……………………….. układu nerwowego. Mózg decyduje 

o tym, jaka będzie reakcja na ………………. . 

 

Zadanie 2.  

Na rysunku przestawiono komórkę nerwową. Przyporządkuj odpowiednim cyfrom 

odpowiednie litery określające nazwy tych elementów. Obok każdej liczby wpisz 

odpowiednią literę. 

A. akson  B. dendryt   C. ciało komórki   D. osłonka mielinowa 

 

 

  

ośrodkowy, obwodowy, bodźce, impulsy, odbiera 

 

 

 

 



Zadanie 3. 

Przeanalizuj rysunek układu nerwowego człowieka, a następnie wykonaj polecenia. 

 

Temat oraz wykonane zadania zapisz w zeszycie (jeśli masz ochotę to możesz przerysować 

neuron z zadania 2), zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy biologia.sps40@o2.pl. 

W razie jakichkolwiek problemów pisz na wskazany adres a ja postaram się pomóc.  

Jestem dla Was dostępna od 8:00 do 13:00 

 

Ankieta 

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie i odesłanie odpowiedzi na adres e-mail 

zamieszczony powyżej. 

 

Pytanie nr 1.  

Czy zadania wykonałeś/aś: 

A) Samodzielnie 

B) Z niewielką pomocą członków rodziny 

C) Z dużą pomocą członków rodziny 
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