
Temat: Czynności ośrodkowego układu nerwowego. 

 

Teoria: 

1. Ośrodkowy układ nerwowy 

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Mózgowie 

jest zbudowane z półkul mózgowych: lewej i prawej (zwanych łącznie mózgiem), móżdżku 

oraz pnia mózgu. 

2. Budowa i funkcje mózgu 

Półkule mózgowe są ze sobą połączone. Lewa półkula  mózgu kontroluje prawą 

stronę ciała, a prawa półkula – lewą. Powierzchniową warstwę półkul stanowi silnie 

pofałdowana kora mózgowa. Jest ona zbudowana z ciał komórek nerwowych, które tworzą 

tzw. istotę szarą (nazwa pochodzi od koloru ciał neuronów – są szare). Istota szara jest 

odpowiedzialna za wyższe czynności nerwowe: świadomość, myślenie, pamięć. Pod istotą 

szarą leży istota biała. Budują ją aksony komórek nerwowych. Za ich pośrednictwem 

przekazywane są informacje do i od kory mózgowej. Jej barwa pochodzi od osłonek 

mielinowych okrywających aksony (są białe). 

 



Kora mózgowa – podzielono ją na obszary – płaty. Wyróżnia się płaty: czołowy, 

ciemieniowy, potyliczny i dwa (leżące po bokach) płaty skroniowe.  

W poszczególnych płatach kory mózgowej znajdują się skupiska komórek o podobnej 

specjalizacji, zajmujące się odbiorem i analizą jednego typu bodźców, które tworzą ośrodki 

korowe mózgu, m.in. ośrodku słuchu, wzroku, dotyku, ruchu, mowy. 

 

3. Móżdżek  

Ta część mózgowia podzielona jest na dwie części – półkule. Móżdżek otrzymuje 

informacje z narządów ruchu (mięśni, stawów, więzadeł), skóry, narządów wzroku, słuchu, 

równowagi, rąk, stóp itd. Do podstawowych czynności móżdżku należą: 

- koordynowanie ruchów; 

- utrzymanie równowagi ciała; 

- utrzymanie napięcia mięśni. 

4. Pień mózgu i jego rola 

Dolny odcinek pnia mózgu to rdzeń przedłużony. Odpowiada on za regulację 

podstawowych czynności fizjologicznych, które nie zależą od naszej woli (praca serca, 

oddychanie, połykanie, utrzymanie odpowiedniego ciśnienia krwi i temperatury ciała). 

Znajdują się tutaj także ośrodki: głodu i sytości oraz snu i czuwania. 

5. Budowa i funkcja rdzenia kręgowego 

Rdzeń kręgowy ma kształt wydłużonego walca. Biegnie przez kanał kręgowy utworzony 

przez kręgi kręgosłupa. W rdzeniu kręgowym, podobnie jak w mózgu, występuje istota 

szara i istota biała. Istota biała tworzy zewnętrzną warstwę rdzenia kręgowego, natomiast 



istota szara znajduje się w środku. Od rdzenia kręgowego odchodzą nerwy, które wraz 

z nerwami biegnącymi od mózg tworzą obwodowy układ nerwowy. Głównym zadaniem 

rdzenia kręgowego jest przewodzenie informacji do mózgu i z mózgu oraz kontrolowanie 

wielu czynności odruchowych. 

Rdzeń kręgowy ma ochronę kostną (zbudowana z kręgów kręgosłupa) oraz osłaniają 

go trzy błony zwane oponami mózgowo- rdzeniowymi oraz płyn mózgowo- rdzeniowy. 

 

 

  



Zadanie 1. 

Na rysunku przedstawiono fragment ośrodkowego układu nerwowego człowieka. 

Wpisz w odpowiednie miejsca na rysunku nazwy części ośrodkowego układu 

nerwowego wybrane z podanych poniżej. 

 

 

 

Zadanie 2. 

Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi na pytanie. 

Które elementy należą do ośrodkowego układu nerwowego? 

A. Półkule mózgowe     C. Móżdżek  

B. Rdzeń kręgowy     D. Nerwy 

 

Zadanie 3. 

Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwe rubryki litery, którym przyporządkowano 

odpowiednie funkcje podanych części mózgu. 

Części mózgowia Funkcja  

Półkule mózgu  

Móżdżek   

Pień mózgu  

A. Kontroluje napięcie, utrzymuje równowagę i pionową postawę ciała; 

B. Reguluje czynności serca, ciśnienie krwi i oddychanie; 

C. Przetwarza informacje napływające z narządów zmysłów, jest siedliskiem pamięci 

i mowy, kontroluje napięcie mięśni szkieletowych. 

 

 

 

*rdzeń kręgowy, *półkula mózgowa, *móżdżek, *pień mózgu 

 

 

 

 



Zadanie 4. 

Wpisz w odpowiednie miejsca na rysunku nazwy zaznaczonych płatów półkul 

mózgowych. 

 

 

 

Temat oraz wykonane zadania zapisz w zeszycie, a rysunki z zadania 1 i 4 przerysuj do 

zeszytu, 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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